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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Υπάρχουν πολλών ειδών λεξικά. 
Το κάθε είδος, ανάλογα και με το «υλι-
κό» που περιέχει και με το στόχο που 
θέτει, εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανά-
γκες. Τα πιο γνωστά λεξικά είναι αυτά 
που συνήθως τα χαρακτηρίζουμε 
με τη γενική ονομασία «ορθογραφι-
κά-ερμηνευτικά». Σ’ αυτά ανατρέχου-
με, όταν θέλουμε να λύσουμε κάποια 
απορία μας σχετικά με την ορθή γρα-
φή ή τις σημασίες μιας λέξης.

Αυτός ο τρόπος χρήσης και αξι-
οποίησης των λεξικών φανερώνει 
πολλά. Κυρίως αποκαλύπτει το λει-
τουργικό τους χαρακτήρα και τον 
ειδικό στόχο που εξυπηρετούν. Μ’ 
ένα λόγο πιο απλό, θα λέγαμε ότι τα 
λεξικά δε γράφονται για να διαβά-
ζονται όπως ένα άρθρο, μια μελέτη, 
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ένα μυθιστόρημα, ένα ιστορικό βιβλίο 
κτλ. Γι’ αυτό και τα λεξικά χαρακτη-
ρίζονται ως βιβλία αναφοράς. Αυτό 
σημαίνει ότι ανατρέχει κανείς σ’ ένα 
λεξικό, όταν ζητάει να μάθει κάτι πε-
ρισσότερο για μια λέξη.

Το παρόν λεξικό, όπως εξάλλου 
το δείχνει και η ονομασία του, είναι 
πολύ διαφορετικό από τα γνωστά 
και τα κλασικού τύπου λεξικά. Το 
θέμα του και ιδιαίτερα ο στόχος του 
είναι πολύ στενότερος. Καταρχήν, 
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει 
πρωτίστως τις διδακτικές ανάγκες, 
που συνδέονται άμεσα με τη διδα-
σκαλία της νεότερης, ελληνικής και 
ξένης, λογοτεχνίας.

Αυτή, ακριβώς, η σύνδεση του λεξι-
κού με τη διδακτική πράξη προκαθό-
ρισε, σε μεγάλο ποσοστό, τη φύση, 
το χαρακτήρα, τη μορφή, την έκταση 
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και κυρίως τους στόχους του λεξικού. 
Συγκεκριμένα, στο λεξικό καταγράφο-
νται λήμματα που ανήκουν στην ευ-
ρύτερη κατηγορία των λογοτεχνικών 
όρων. Η καταγραφή όμως δεν είναι 
εξαντλητική. Ειδικότερα, για την επι-
λογή των λημμάτων ή, καλύτερα, των 
συγκεκριμένων λογοτεχνικών όρων, 
λειτούργησε ένα απόλυτα ασφαλές 
κριτήριο: το λημματολόγιο δηλαδή 
καταρτίσθηκε με βάση και κριτήριο τη 
συχνότητα χρήσης του κάθε λογοτε-
χνικού όρου στην καθημερινή διδακτι-
κή πράξη. Αυτό σημαίνει ότι λογοτε-
χνικοί όροι, καταχωρισμένοι στα πιο 
έγκυρα ξένα λεξικά, αποκλείσθηκαν 
από το παρόν λεξικό, με κριτήριο τη 
μη χρήση τους στη διδακτική πράξη.

Η εφαρμογή αυτού του κριτηρί-
ου μπορεί να περιόρισε  κάπως τον 
αριθμό των λημμάτων. Απ’ την άλλη 
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όμως πλευρά, κράτησε το λεξικό σ’ 
ένα λογικό όγκο και σε μια λογική 
έκταση, στοιχείο που το καθιστά πε-
ρισσότερο λειτουργικό και πιο εύ-
χρηστο. Αυτό, εξάλλου, ήταν και μια 
από τις βασικές προδιαγραφές που 
είχε θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Η άμεση σύνδεση του λεξικού με 
τη διδακτική πράξη καθορίζει και 
τους απόλυτα ειδικούς στόχους 
του. Οι στόχοι αυτοί, σε μια συνο-
πτική περιγραφή, θα μπορούσαν 
να προσδιορισθούν ως εξής:
α)   πρωταρχικός στόχος του λεξικού 

είναι να περιγράψει, να ερμηνεύ-
σει και να διευκριν ίσει λογοτε-
χνικούς όρους που είναι κάπως 
δυσνόητοι ή ασαφείς ή περιέχουν 
μικρά ή μεγάλα ποσοστά σύγχυ-
σης και νοηματικής ρευστότητας

β)   ένας δευτερογενής αλλά εξίσου 
8 / 3 - 4
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ουσιαστικός στόχος του λεξικού, 
είναι να βοηθήσει στην καθιέρωση 
μιας ενιαίας διδακτικής ορολογίας. 
Η καθιέρωσή της, στο μέτρο του 
δυνατού, θα συντελέσει σε κάτι 
που είναι διδακτικά αναγκαίο: να 
μην προκαλείται σύγχυση στους 
μαθητές, όταν αλλάζουν τάξη, σχο-
λείο ή και διδάσκοντα

γ)   υπάρχει και ένας ακόμη εξίσου 
σημαντικός στόχος: να έχει ο μα-
θητής στη διάθεσή του ένα βιβλίο 
αναφοράς· να μπορεί να ανατρέχει 
κάθε φορά σ’ αυτό και να αναζητά-
ει μια λύση στις τυχόν απορίες του 
και, κυρίως, σ’ αυτές που απορρέ-
ουν από τη διδασκαλία των νεότε-
ρων λογοτεχνικών κειμένων.

Η ουσιαστική και η πρακτική απο-
τελεσματικότητα του λεξικού εξαρ-
τάται από τον τρόπο με τον οποίο 
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το χρησιμοποιεί και το αξιοποιεί κά-
ποιος. Γι’ αυτό, θα πρέπει εξαρχής να 
διευκρινιστεί το εξής: το λεξικό δε δια-
βάζεται με τον ίδιο τρόπο που μελετά 
κανείς ένα άλλο σχολικό βιβλίο. Δεν 
αποτελεί εξεταστέα ούτε μια συστημα-
τικά διδασκόμενη ύλη. Η σωστή του 
χρήση και αξιοποίηση προϋποθέτουν 
συγκεκριμένη αφορμή και συγκεκρι-
μένο ερέθισμα, που απορρέει μέσα 
από το περιεχόμενο, τη μορφή, τον 
τρόπο οργάνωσης, τις συγγραφικές 
τεχνικές και τη λογική των λογοτεχνι-
κών κειμένων. Συγκεκριμένα, κατά τη 
διδασκαλία ενός λογοτεχνικού κειμέ-
νου ακούγονται διάφοροι όροι: μύθος, 
πλοκή, περιπέτεια, αφηγητής, εγκιβω-
τισμένη αφήγηση κτλ. Οι όροι αυτοί 
πρωτοβάθμια βιώνονται και κατανο-
ούνται μέσα στην τάξη. Η στενότητα 
όμως του χρόνου και η οικονομία της 
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διδασκαλίας δεν επιτρέπουν μεγάλα 
ανοίγματα και πληθωρικές διευκρινί-
σεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
και σε κάθε άλλη ανάλογη, το λεξικό 
θα λειτουργήσει επικουρικά. Προσφέ-
ρει δηλαδή ένα μεθοδικά οργανωμένο 
συμπληρωματικό και υποβοηθητικό 
υλικό στη μαθησιακή διαδικασία. Ο 
μαθητής, με αφορμή πάντα τη διδα-
σκαλία ενός λογοτεχνικού κειμένου, 
θα ανατρέξει στο λεξικό όχι με στόχο 
να απομνημονεύσει τα όσα αναφέρο-
νται σε έναν όρο. Αντίθετα, θα ανατρέ-
ξει στο λεξικό για να συμπληρώσει τα 
όσα ενδεχομένως γνωρίζει και, κυρί-
ως, για να επιβεβαιώσει τα όσα πρω-
τοβάθμια βίωσε μέσα στην τάξη.

Για τη σύνταξη του λεξικού αξιοποι-
ήθηκε όλη σχεδόν η υπάρχουσα, ελ-
ληνική και ξένη,  βιβλιογραφία. Όμως 
τα πράγματα προσαρμόστηκαν στις 
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ανάγκες της διδακτικής πράξης. Γι’ 
αυτό και καταβλήθηκε προσπάθεια 
τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά πα-
ραδείγματα να είναι αντλημένα από 
τα διδασκόμενα λογοτεχνικά κείμενα. 
Γι’ αυτό και η επιλογή των λημμάτων 
είχε, κυρίως, ως καθοδηγητικό γνώ-
μονα πρώτα τη διδασκαλία και μετά 
την ποικιλία των χρησιμοποιούμε-
νων λογοτεχνικών όρων. Εξάλλου, 
επειδή το λεξικό απευθύνεται κυρίως 
σε μαθητές, δε χρησιμοποιήθηκαν οι 
συντομογραφίες που συνήθως συ-
ναντάμε στα λεξικά, για να μην υπάρ-
ξουν δυσχέρειες στην ανάγνωση και 
προκληθεί σύγχυση.

Και μια καταληκτική διευκρίνιση. 
Η έκταση του κάθε λήμματος καθορί-
στηκε ανάλογα με το βαθμό δυσκο-
λίας. Όσοι δηλαδή λογοτεχνικοί όροι 
κρίθηκαν ότι είναι πιο γνωστοί και 
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περισσότερο οικείοι στο μαθητή, ανα-
πτύχθηκαν με συνοπτικότερο τρόπο. 
Αντίθετα, στους λογοτεχνικούς όρους 
που θεωρήθηκαν πιο δύσβατοι και 
που περιέχουν και στοιχεία θεωρί-
ας λογοτεχνίας, δόθηκε μεγαλύτερη 
έκταση. Για κάποιους μάλιστα όρους, 
στο τέλος του κυρίως κειμένου και 
πάντα μέσα σε αγκύλες, δόθηκαν πε-
ρισσότερα πληροφοριακά στοιχεία. 
Τα στοιχεία αυτά, που ανήκουν σε 
ένα επίπεδο προσαύξησης των γνώ-
σεων, κρίθηκαν αναγκαία πιο πολύ 
για το διδάσκοντα και σε δεύτερη μοί-
ρα για το μαθητή.

Και κάτι ακόμη, τελευταίο: κρίναμε 
σκόπιμο να παραλείψουμε λήμματα 
που δε σχετίζονται άμεσα με τα νεό-
τερα λογοτεχνικά κείμενα ή που ανή-
κουν σε άλλες περιόδους της ελληνι-
κής γραμματείας. Έτσι λ.χ. δε γίνεται 
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λόγος για λήμματα όπως διθύραμ-
βος, κομμός, κοντάκιο, μέλος, παιά-
νας κτλ., που σχετίζονται περισσό-
τερο με αρχαιοελληνικά ή βυζαντινά 
κείμενα. Εξάλλου, τους όρους αυτούς 
οι μαθητές τους γνωρίζουν μέσα από 
τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων. Οι 
παραλείψεις αυτές, που είναι σύμφω-
νες και με τις προδιαγραφές του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου, πιστεύουμε 
ότι απάλλαξαν το λεξικό από ένα πε-
ριττό ή και υπερβολικό φόρτο. Αυτο-
νόητο, βέβαια, ότι καταχωρίστηκαν 
στο λεξικό και κάποιοι όροι της αρ-
χαιοελληνικής γραμματείας (π.χ. κά-
θαρση, από μηχανής θεός κτλ.), που 
όμως εξακολουθούν να χρησιμοποι-
ούνται στη διδακτική των νεότερων 
λογοτεχνικών κειμένων.

Οι συγγραφείς
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Α
Αλληγορία
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προ-
σεγγίσουμε και να κατανοήσουμε 
την έννοια της αλληγορίας. Ένας 
πρώτος τρόπος είναι ο καθαρά ετυ-
μολογικός. Σύμφωνα, λοιπόν, με 
την ετυμολογία της λέξης, η αλλη-
γορία είναι ένας μεταφορικός εκ-
φραστικός τρόπος, ο οποίος κρύβει 
νοήματα διαφορετικά από εκείνα 
που φανερώνουν οι χρησιμοποι-
ούμενες συγκεκριμένες λέξεις. Όλες 
λ.χ. οι παροιμίες κρύβουν νοήματα 
διαφορετικά από εκείνα που άμεσα 
τουλάχιστον δηλώνουν και εκφρά-
ζουν οι λέξεις. Άλλα δηλαδή λένε 
και άλλα εννοούν. Από την άποψη 
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αυτή, όλες οι παροιμίες συνιστούν 
έναν αλληγορικό και, επομένως, με-
ταφορικό τρόπο έκφρασης. Η πα-
ροιμία π.χ.

Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο 
το πρόσωπο

στη λεκτική της επιφάνεια μιλάει 
για την καθημερινή διαδικασία της 
ατομικής καθαριότητας και υγιεινής. 
Στο νοηματικό της όμως υπόστρω-
μα, η παροιμία κρύβει και, τελικά, 
υποδηλώνει ένα διαφορετικό νόη-
μα: μιλάει για την ανάγκη και την 
αξία της αλληλοσυμπαράστασης, 
της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγ-
γύης και της συνεργασίας μεταξύ 
των ανθρώπων. Και επειδή με την 
παροιμία μεταφερόμαστε από το 
επίπεδο μιας καθημερινής ασχολί-
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ας σ’ ένα άλλο και διαφορετικό επί-
πεδο εννοιών και αξιών, γι’ αυτό 
ακριβώς η αλληγορία της παροιμί-
ας συνιστά ένα μεταφορικό εκφρα-
στικό τρόπο.

Ύστερα από αυτή την πρώτη προ-
σέγγιση, φαίνεται καθαρά ότι η αλλη-
γορία είναι μια εκφραστική τεχνική με 
την οποία επιδιώκεται και επιτυγχά-
νεται η απόκρυψη του πραγματικού 
νοήματος. Συνεπώς, οπουδήποτε 
λειτουργεί η έννοια της αλληγορίας, 
χρειάζεται και απαιτείται μια ειδική 
ανάγνωση για την αποκωδίκευση 
και την κατανόηση του πραγματικού 
νοήματος. Αυτή η ειδική ανάγνωση 
προϋποθέτει την ικανότητα να διαβά-
ζουμε ένα αλληγορικό κείμενο «κάτω 
από τις λέξεις», για να αποκαλύψου-
με τα κρυμμένα ή, έστω, τα δυσδιά-
κριτα νοήματα.
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Στο χώρο τώρα της λογοτεχνίας, 
η αλληγορία είναι μια ιδιαίτερα συ-
χνή συγγραφική τεχνική. Συγκεκρι-
μένα, ο πεζογράφος ή ο ποιητής, 
για να προσδώσει στα νοήματα του 
μεγαλύτερη υποβλητικότητα και 
για να τα καταστήσει περισσότε-
ρο αισθητά και, επομένως, ζωντα-
νά, καταφεύγει συχνά στην τεχνική 
και στους τρόπους της αλληγορίας. 
Ο ποιητής π.χ. Αλκαίος, τον 6ο αι. 
π.Χ., θέλησε να μιλήσει για τις οδυ-
νηρές συνέπειες που προκαλούνται 
απ’ τις εμφύλιες διαμάχες. Δε μίλη-
σε όμως για το θέμα αυτό με τρόπο 
άμεσο, ευθύ και ανοικτό· αντίθετα, 
χρησιμοποίησε τον τρόπο της ποι-
ητικής αλληγορίας. Συγκεκριμένα, 
περιέγραψε μια κατάσταση άγριας 
βαρυχειμωνιάς και θαλασσοταρα-
χής (=κοινωνικές αναταραχές, πολι-
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τικές διαμάχες, εμφύλιες συρράξεις, 
έλλειψη σύμπνοιας και ομοψυχίας)· 
έγραψε για ένα καράβι που θαλασ-
σοδέρνεται και τσακίζεται (=η τα-
ραγμένη πολιτεία που κινδυνεύει 
να καταποντισθεί)· για τους ναύτες 
που επίσης θαλασσοδέρνονται, κιν-
δυνεύουν και πνίγονται (ναύτες = οι 
πολίτες). Μ’ αυτό το σχήμα αλληγο-
ρίας, ο Αλκαίος, στην επιφάνεια της 
ποιητικής γραφής μοιάζει να μιλάει 
για μια κατάσταση θαλασσοταρα-
χής. Μ’ αυτή δηλαδή την αλληγορι-
κή περιγραφή και εικόνα «απέκρυ-
ψε» τα πραγματικά και τα κρυμμένα 
νοήματα. Αυτή, ακριβώς, η αλλη-
γορική απόκρυψη κατέστησε, τελι-
κά, τα νοήματα πιο υποβλητικά και, 
παράλληλα, απέτρεψε τον κίνδυνο 
να μετατραπεί το ποίημα σε πολιτι-
κή και αγοραία ρητορεία.
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Αμφισημία (ή αμφιλογία)
Με τον όρο «αμφισημία» (ή «αμφι-
λογία») χαρακτηρίζουμε το γλωσ-
σικό φαινόμενο κατά το οποίο μια 
λέξη ή και μια ολόκληρη φράση 
χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αποκτά μια διφορούμενη 
σημασία και, τελικά, να γίνεται κα-
τανοητή με δύο διαφορετικούς τρό-
πους. Σε μια τέτοια περίπτωση που 
στο λόγο λειτουργεί το φαινόμενο 
της αμφισημίας, η λέξη ή η φράση 
μπορούν να διαβασθούν και να κα-
τανοηθούν με δύο διαφορετικούς 
τρόπους. Το ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό της αμφισημίας είναι ότι και 
οι δύο τρόποι ανάγνωσης και κα-
τανόησης θεωρούνται νοηματικά 
έγκυροι και αποδεκτοί.

Το στοιχείο που παρουσιάζει ξε-
χωριστό ενδιαφέρον στην περί-
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πτωση της αμφισημίας είναι ότι οι 
διάφορες σημασίες μιας αμφίσημης 
λέξης ή φράσης δε διαθέτουν κά-
ποιο κοινό νοηματικό πυρήνα και 
ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανενός 
είδους σχέση. Για το λόγο αυτό, εί-
ναι αδύνατον να εξηγήσει κανείς 
τη μια σημασία με τη βοήθεια της 
άλλης ή να θεωρήσει ότι και οι δύο 
προκύπτουν από κάποια αρχική 
θεμελιώδη έννοια· δεν πρόκειται, 
δηλαδή, για κάποιο είδος συνωνυ-
μίας. Συνεπώς, αν μια αμφίσημη έκ-
φραση έχει δυο σημασίες, η χρήση 
της με την πρώτη ή τη δεύτερη αντι-
στοιχεί σε δυο εντελώς ξεχωριστές 
επιλογές, σαν να επρόκειτο για δυο 
διαφορετικές εκφράσεις.

Στην καθημερινή χρήση της 
γλώσσας ή σε κείμενα όπου απαι-
τείται σαφήνεια και ακρίβεια (π.χ. 
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στα επιστημονικά), η αμφισημία θε-
ωρείται γενικά μειονέκτημα, καθώς 
ενδέχεται να προκαλέσει προβλή-
ματα κατανόησης. Όταν, όμως, χρη-
σιμοποιείται ηθελημένα και πετύχει 
το στόχο της, τότε είναι ένα αδιαμ-
φισβήτητο προτέρημα (π.χ. στους 
αρχαίους χρησμούς ή στην κωμω-
δία, προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια κωμική κατάσταση). Ειδικά στη 
λογοτεχνία, το γεγονός ότι μια λέξη 
ή φράση μπορεί να αναπαριστά την 
ίδια στιγμή και σε απόλυτη ισοδυ-
ναμία δύο τουλάχιστον διαφορετικά 
πράγματα είναι ένα από τα πλέον 
σημαντικά και θετικά στοιχεία.

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, 
υπήρξαν αρκετοί κριτικοί που τόνι-
σαν την ιδιαίτερη σημασία του φαι-
νομένου της αμφισημίας. Κάποιοι 
το θεώρησαν φυσικό χαρακτηριστι-
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κό της γλώσσας, το οποίο όμως εμ-
φανίζεται με πολύ πιο έντονο τρό-
πο στη λογοτεχνία, και κυρίως στην 
ποίηση· κι αυτό, διότι η ποιητική 
γλώσσα είναι πολύ πιο πυκνή σε 
νοήματα. Ένας Άγγλος κριτικός, ο 
William Empson, ο οποίος ασχολή-
θηκε ιδιαίτερα με το ζήτημα της αμ-
φισημίας, την όρισε ως εξής: «κάθε 
λεκτική απόχρωση, όσο λεπτή και 
αν είναι, η οποία δίνει το έναυσμα 
για εναλλακτικές αντιδράσεις στο 
ίδιο απόσπασμα». Στη συνέχεια, τη 
χρησιμοποίησε για να περιγράψει 
τον πλούτο των συσχετισμών που 
συναντάμε στη μοντέρνα (νεοτερι-
κή) ποίηση.

(Βλ. Πολυσημία)
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Αναγνώριση
Στη γνωστή παραλογή (βλ. λέξη) που 
τιτλοφορείται «Η επιστροφή του ξε-
νιτεμένου [συζύγου]», ο μύθος του 
τραγουδιού, σε συνοπτική απόδοση, 
παρουσιάζει την ακόλουθη εξέλιξη: 
ένας ξενιτεμένος, ύστερα από πολ-
λά χρόνια, επιστρέφει ξαφνικά στον 
τόπο του. Βρίσκει τη γυναίκα του στη 
βρύση και την αναγνωρίζει. Η γυναίκα 
όμως δεν αναγνωρίζει τον ξενιτεμένο. 
Τότε αυτός, για να ξεπεράσει και τις 
δικές του αμφιβολίες, της διηγείται μια 
πλαστή ιστορία: ότι τάχα ο άντρας 
της πέθανε στην ξενιτιά και ότι αυτός 
τον φρόντισε στα στερνά του και τον 
έθαψε. Της ζητάει να του πληρώσει 
όσα εκείνος πρόσφερε στο νεκρό της 
άντρα, μαζί και ένα φιλί. Όταν η γυναί-
κα δηλώνει ότι είναι πρόθυμη όλα να 
τα ξεπληρώσει εκτός από εκείνο το 
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φιλί, ο ξενιτεμένος αποκαλύπτει ξαφ-
νικά την ταυτότητά του:

Κόρη μ’, εγώ ’μαι, ο άνδρας σου, 
εγώ ’μαι ο καλός σου

Η αναγνώριση του Οδυσσέα απ’ 
την Πηνελόπη (σκίτσο που αναπα-
ριστά μια τοιχογραφία απ’ την Πο-
μπηία). Η αφήγησή της από τoν 
Όμηρο στο ψ της Οδύσσειας  
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λειτούργησε ως πρότυπο για όλες 
τις κατοπινές σκηνές αναγνώρισης.
 

Η γυναίκα όμως δεν πείθεται· δυ-
σπιστεί και ζητάει αποδείξεις, τα 
περίφημα σημάδια. Tα σημάδια 
αναπτύσσονται σε τρεις διαδοχικές 
κλίμακες: πρώτα ακούγονται τα ση-
μάδια της αυλής, μετά του σπιτιού 
και τέλος του κορμιού:
 

—   Αν είσ’ εσύ ο άνδρας μου, αν εί-
σαι ο καλός μου,

δείξε σημάδια του σπιτιού κι απέ-
κει να σ’ ανοίξω.

—   Μηλιάν έχεις στην πόρταν σου 
και κλήμα στην αυλήν σου,

κάμνει σταφύλια ροζακιά και το 
κρασί του μέλι.

Το πίνει η Γιανιτζαριά και πά’ να 
πολεμήσει.
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το πίνει κι η φτωχολογιά και λη-
σμονά τα χρέη.

—   Αυτά τα ξεύρει η γειτονιά, τα 
ξεύρει ο κόσμος όλος·

δείξε σημάδια του κορμιού κι 
απέκει να σ’ ανοίξω.

—   Ελιάν έχεις στο μάγουλο, ελιάν 
εις την μασχάλην.

—   Βάγιες, τρεχάτ’ ανοίξατε· αυτός 
είν’ ο καλός μου!

Παρατηρούμε δηλαδή ότι τα σημά-
δια στις δύο πρώτες κλίμακες (=της 
αυλής και του σπιτιού) δεν είναι πει-
στικά. Μόνο όταν θα ακουσθούν τα 
σημάδια της τρίτης κλίμακας, η γυ-
ναίκα θα αναγνωρίσει, τελικά, τον 
άντρα της. Τα σημάδια δηλαδή του 
κορμιού για τον άντρα λειτουργούν 
και έχουν σημασία ηθική, ενώ για τη 
γυναίκα έχουν αξία βεβαιωτική.
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Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος 
και πιο κλασικός τρόπος με τον 
οποίο λειτουργεί το μοτίβο της ανα-
γνώρισης, που κατά κανόνα στηρί-
ζεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)   δύο πρόσωπα, μετά από πολύ-
χρονο χωρισμό, ανταμώνουν 
και πάλι, χωρίς το ένα να ανα-
γνωρίζει το άλλο

β)   όταν το ένα από τα δύο πρόσω-
πα θα αποκαλύψει την ταυτότη-
τά του, το άλλο θα εξακολουθή-
σει να δυσπιστεί και θα ζητήσει 
αποδείξεις, τα λεγόμενα σημάδια

γ)   τα σημάδια θα κλιμακωθούν ανά-
λογα με το βαθμό πειστικότητας. 
Το πιο πειστικό θα είναι το τε-
λευταίο, πάνω στο οποίο και θα 
στηριχθεί η αμοιβαία αναγνώρι-
ση μεταξύ των δύο προσώπων
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Η διπλή αναγνώριση Ιφιγένειας  
και Ορέστη στην τραγωδία του  
Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Ταύροις 
(Επίδαυρος 1958, σκηνοθεσία  
Κ. Μιχαηλίδη)

Το μοτίβο του αναγνωρισμού το 
συναντάμε πρώτα στην ομηρική 
Οδύσσεια. Συγκεκριμένα, στην Οδύσ-
σεια έχουμε πέντε αναγνωρίσεις:  
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την αναγνώριση του Οδυσσέα από 
τον Τηλέμαχο (π 180 κ.εξ.), απ’ την 
Ευρύκλεια (τ 466 κ.εξ.), από τον 
Εύμαιο και τους δύο βοσκούς του 
(φ 187 κ.εξ.) απ’ την Πηνελόπη (ψ 
110 κ.εξ.) και απ’ το Λαέρτη (ω 316 
κ.εξ.).

Η αναγνώριση του Οδυσσέα απ’ 
την Πηνελόπη παρουσιάζει πολ-
λές ομοιότητες με αυτή που είδαμε 
στην παραλογή «Ο γυρισμός του 
ξενιτεμένου». Υποστηρίχθηκε μά-
λιστα η άποψη ότι το μοτίβο της 
αναγνώρισης πέρασε στο δημοτικό 
τραγούδι ως ομηρική επιβίωση. Το 
σωστό, βέβαια, είναι και ο Όμηρος 
το θέμα του αναγνωρισμού το πήρε 
από τη σύγχρονή του λαϊκή ποίη-
ση και μέσα από μιαν αδιάσπαστη 
πολιτιστική και ποιητική παράδο-
ση πέρασε και διασώθηκε και στο 
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δημοτικό τραγούδι.
Μία από τις πιο έντεχνες αναγνω-

ρίσεις είναι αυτή που περιέχεται 
στην τραγωδία του Ευριπίδη Ιφι-
γένεια η εν Ταύροις. Στην ουσία, 
πρόκειται για διπλή αναγνώριση: 
αναγνωρίζει πρώτα ο Ορέστης την 
Ιφιγένεια και μετά η Ιφιγένεια τον 
Ορέστη.

Η πρώτη αναγνώριση γίνεται με 
τρόπο άμεσο και χωρίς σημάδια. 
Στη δεύτερη, όμως, αναγνώριση, 
η Ιφιγένεια ζητάει πρώτα από τον 
Ορέστη τα λεγόμενα «σημάδια». Και 
σ’ αυτή την περίπτωση τα σημά-
δια ακολουθούν τριπλή κλιμάκωση: 
από το λιγότερο στο περισσότερο 
πειστικό. Μόνο όταν θα ακουσθεί το 
τρίτο «σημάδι» (=η λόγχη του Πέ-
λοπα), η Ιφιγένεια θα πεισθεί και θα 
αναγνωρίσει τον Ορέστη.
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Ανάγνωση
Ο όρος «ανάγνωση» είναι πολύση-
μος, έχει δηλαδή πολλές σημασίες. 
Πρώτα απ’ όλα, πρόκειται για έναν 
όρο που δε συνδέεται αποκλειστικά 
με τη λογοτεχνία αλλά με το γρα-
πτό λόγο γενικότερα. Με αυτή την 
έννοια, πριν από οτιδήποτε άλλο, 
η ανάγνωση είναι μια περίπλοκη 
διαδικασία, η οποία προϋποθέτει 
τη γνώση και τη χρήση ενός συγκε-
κριμένου γλωσσικού κώδικα. Εξάλ-
λου, κάθε αναγνώστης πρέπει να 
έχει συνειδητοποιήσει ότι η γραπτή 
μορφή αυτού του κώδικα αντιστοι-
χεί στην προφορική και μεταδίδει 
κάποιο νόημα, καθώς και ότι ανάμε-
σα στις δυο αυτές μορφές υπάρχει 
μια σχετική ανεξαρτησία.

Οι προϋποθέσεις αυτές κρύβουν 
χωρίς αμφιβολία αρκετές δυσκολί-
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ες. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί ως 
ένα βαθμό το — υπαρκτό ακόμη και 
σήμερα — πρόβλημα του αναλφα-
βητισμού ή και του λεγόμενου λει-
τουργικού αναλφαβητισμού.

Ακόμη και αν θελήσουμε να ανα-
φερθούμε μόνο στην ανάγνωση λο-
γοτεχνικών κειμένων, ο όρος πα-
ραμένει πολύσημος και δείχνει να 
καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων. Ειδικά σε σχέση 
με την ποίηση, η ανάγνωση σήμαι-
νε καταρχήν την απαγγελία, δηλαδή 
τη φωνητική εκφορά του ποιητικού 
κειμένου, συνήθως από ένα πρόσω-
πο με ξεχωριστή ικανότητα· αλλά η 
συγκεκριμένη σημασία τείνει πια να 
χαθεί, καθώς την αντιστρατεύεται 
ανάμεσα στ’ άλλα και η ίδια η σύγ-
χρονη ποίηση, η οποία δεν προσφέ-
ρεται ιδιαίτερα για απαγγελία. Από 
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εκεί και πέρα, στην πιο στενή της 
ίσως έννοια, η ανάγνωση ταυτίζεται 
σήμερα με την ατομική, μοναχική, 
ιδιωτική επαφή με κάποιο κείμενο, 
που σε αντίθεση με την απαγγελία, 
είναι εξ ορισμού σιωπηλή.

Από τον απλό αυτό ορισμό γεν-
νιέται ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτη-
μα, το οποίο αφορά το χαρακτήρα 
της αναγνωστικής πράξης, με τον 
τρόπο που την περιγράψαμε ως 
εδώ: πρόκειται άραγε για μια δια-
δικασία παθητική, όπου ο αναγνώ-
στης απλώς «αποκωδικοποιεί» τα 
γραπτά σημεία του κειμένου και 
ανακαλύπτει το νόημα των λέξεων; 
Ή μήπως περιλαμβάνει και αυτό 
που θα ονομάζαμε κατανόηση, δη-
λαδή την εύρεση της σημασίας και 
των κάθε είδους υποδηλώσεων ή 
συνδηλώσεων του έργου;
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Αν η απάντησή μας στο δεύτερο 
σκέλος αυτού του ερωτήματος είναι 
καταφατική, αυτό σημαίνει ότι θεω-
ρούμε την ιδιωτική ανάγνωση ως 
μια διαδικασία δημιουργική, κατά 
την οποία ο αναγνώστης ανασύρει 
απ’ το κείμενο νοήματα, ερμηνεί-
ες, ιδέες, απόψεις κτλ. Σ’ αυτή, λοι-
πόν, την περίπτωση ο σιωπηλός 
αναγνώστης μοιάζει να συνδυάζει 
τις λειτουργίες του σκηνοθέτη, του 
ηθοποιού και του κοινού στο θέα-
τρο ή τον κινηματογράφο, καθένας 
απ’ τους οποίους «ερμηνεύει» με το 
δικό του τρόπο το αρχικό κείμενο 
ή σενάριο (αντίστοιχο παράδειγμα 
έχουμε και στη μουσική, όπου ο σο-
λίστ ή η ορχήστρα «ερμηνεύουν» το 
έργο όπως το «διαβάζουν» από την 
παρτιτούρα — γι’ αυτό και έχουμε 
πολλές διαφορετικές εκτελέσεις του 
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ίδιου έργου, όπως έχουμε και πολ-
λές διαφορετικές σκηνοθετικές από-
πειρες κτλ.).

Πολλοί από τους σύγχρονους με-
λετητές της λογοτεχνίας, όπως π.χ. 
οι υποστηρικτές των λεγόμενων 
θεωριών της ανάγνωσης, δείχνουν 
να πιστεύουν ότι ο όρος «ανάγνω-
ση» καλύπτει ένα ολόκληρο φά-
σμα σημασιών, απ’ την πιο απλή 
αποκωδικοποίηση των γραπτών 
σημείων ως την πιο περίπλοκη 
ερμηνεία ενός κειμένου. Και στη 
γλώσσα μας, άλλωστε, ο όρος χρη-
σιμοποιείται τις τελευταίες δεκαετί-
ες και με την έννοια της ερμηνείας 
(π.χ. μιλάμε συχνά για μιαν «ανά-
γνωση» του τάδε σεφερικού ποι-
ήματος ή συνολικά του έργου του 
Ελύτη, εννοώντας μία ερμηνευτική 
προσέγγιση).
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Αυτή η σύνδεση μεταξύ αναγνω-
στικής και ερμηνευτικής διαδικασί-
ας, η οποία φαίνεται να κυριαρχεί 
στη σύγχρονη θεωρία λογοτεχνίας, 
μας οδηγεί σε ένα ακόμη σημαντικό 
ερώτημα, που δεν έχει σταματήσει 
να τίθεται τις τελευταίες δεκαετίες: 
υπάρχουν σωστές και λανθασμένες 
αναγνώσεις ή, για να το πούμε δια-
φορετικά, αυτή η δημιουργικότητα 
του αναγνώστη για την οποία μιλή-
σαμε παραπάνω, μπορεί άλλοτε να 
είναι έγκυρη και άλλοτε όχι;

Όπως είναι φυσικό, το ερώτημα 
αυτό επιδέχεται πολλές διαφορετικές 
απαντήσεις και παραμένει ως σήμε-
ρα ανοιχτό. Για παράδειγμα, ξεχωρι-
στό ενδιαφέρον παρουσιάζει η άπο-
ψη του Γιώργου Βελουδή, ο οποίος 
θεωρεί ότι η επαφή ενός απλού ανα-
γνώστη μ’ ένα συγκεκριμένο  
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λογοτεχνικό κείμενο οδηγεί  
σε μία ερμηνεία «πρωτόγονη», 
απλοϊκή και προσωπική, η οποία 
δεν μπορεί βέβαια να συγκριθεί με 
τις αναγνώσεις των ειδικών. Αυτές 
συνιστούν επιστημονικές-γραμμα-
τολογικές ερμηνείες, οι οποίες βα-
σίζονται σε εντελώς διαφορετικά 
δεδομένα, όπως π.χ. σε συγκεκρι-
μένες μεθόδους, ευρύτερη γνώση 
του αντικειμένου, ανάλυση σε διά-
φορα επίπεδα, αντικειμενικότητα 
κτλ.

Από τα παραπάνω καταλαβαί-
νουμε ότι δραστηριότητες όπως η 
ανάγνωση, η κριτική και η ερμηνεία, 
δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν 
με τρόπο απόλυτο. Μια επαρκής 
και ολοκληρωμένη αναγνωστική δι-
αδικασία περιλαμβάνει όλες αυτές 
τις δραστηριότητες, τουλάχιστον 
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ως ένα βαθμό· και όσο πιο εξασκη-
μένος είναι ο αναγνώστης, τόσο με-
γαλύτερη είναι και η σύγκλιση όλων 
αυτών των δραστηριοτήτων σε μια.

(Βλ. Αναγνώστης, Ερμηνεία)

Αναγνώστης
Αν θεωρήσουμε ότι η λογοτεχνία εί-
ναι μια μορφή επικοινωνίας, όπως 
υποστηρίζουν οι γλωσσολόγοι, 
τότε οι πιο σημαντικοί παράγοντες 
αυτής της ιδιόμορφης οπωσδήποτε 
επικοινωνίας είναι τρεις: ο συγγρα-
φέας, το κείμενο και ο αναγνώστης. 
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, ως 
κεντρικό παράγοντα στη λογοτε-
χνική επικοινωνία θεωρούσαμε το 
συγγραφέα και το ενδιαφέρον των 
μελετητών στρεφόταν γύρω από 
αυτόν. Στη συνέχεια, στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος βρέθηκε το  
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κείμενο, που από ένα σημείο και 
μετά θεωρήθηκε αυτόνομο και ανε-
ξάρτητο από το δημιουργό του. Τέ-
λος, από τη δεκαετία του 1960 και 
μετά, την πρωτοκαθεδρία έχει χω-
ρίς αμφιβολία ο αναγνώστης.

Πράγματι, γύρω από τον ανα-
γνώστη και την ανάγνωση ανα-
πτύχθηκε τα τελευταία τριάντα πε-
ρίπου χρόνια μια ολόκληρη σειρά 
θεωριών, τις οποίες συνοπτικά 
ονομάζουμε αναγνωστικές θεωρί-
ες. Σύμφωνα με αυτές, ο ρόλος του 
αναγνώστη στη λογοτεχνική επικοι-
νωνία δεν είναι ο παθητικός ρόλος 
του δέκτη, που απλά προσπαθεί να 
ανακαλύψει αυτό που «λέει» ο συγ-
γραφέας ή το κείμενο. Κάθε άλλο: 
η ανάγνωση είναι μια καθαρά δημι-
ουργική διαδικασία, μέσα από την 
οποία ο αναγνώστης δίνει ένα συ-
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γκεκριμένο νόημα στο κείμενο που 
διαβάζει.

Πώς ακριβώς όμως εξελίσσεται 
αυτή η αναγνωστική διαδικασία και 
ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν; 
Μ’ άλλα λόγια, τι ακριβώς συμβαίνει 
στο νου του αναγνώστη κατά τη δι-
άρκεια της ανάγνωσης; Σήμερα πι-
στεύουμε ότι η αναγνωστική πράξη 
είναι ένας συνδυασμός πολλών πα-
ραγόντων. Ορισμένοι από αυτούς 
είναι οι εξής:
—   το ίδιο το κείμενο, που ως ένα 

βαθμό κατευθύνει τον αναγνώ-
στη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
του στερεί κάθε ελευθερία

—   ο ψυχισμός του αναγνώστη
—   οι γνώσεις και οι εμπειρίες του 

αναγνώστη σε σχέση τόσο με 
τον πραγματικό κόσμο όσο και 
με τη λογοτεχνία.
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Ανεξάρτητα, πάντως, από την 
ακριβή φύση της αναγνωστικής δι-
αδικασίας, ο ενεργός και δημιουρ-
γικός ρόλος του αναγνώστη μπορεί 
να εξηγήσει πολύ καλύτερα από 
οποιαδήποτε άλλη θεωρία ένα ση-
μαντικό ζήτημα: πώς, δηλαδή, το 
ίδιο λογοτεχνικό έργο γίνεται αντι-
ληπτό με εντελώς διαφορετικό τρό-
πο από εποχή σε εποχή και από 
άνθρωπο σε άνθρωπο· ακόμη και ο 
ίδιος άνθρωπος πολλές φορές ερ-
μηνεύει διαφορετικά το ίδιο κείμενο, 
αν το διαβάσει σε δύο διαφορετικές 
περιόδους της ζωής του.

Το τελευταίο ερώτημα που μένει 
να απαντηθεί, είναι αν οποιαδήπο-
τε ερμηνεία από κάθε τυχαίο ανα-
γνώστη μπορεί να γίνει αποδεκτή. 
Σ’ αυτό το σημείο οι απόψεις των 
μελετητών διίστανται: άλλοι δέχο-
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νται μόνο μία σωστή ερμηνεία, αν 
και δυσκολεύονται να εξηγήσουν τα 
κριτήρια με τα οποία την επιλέγουν· 
άλλοι θεωρούν ότι οι ερμηνείες εί-
ναι άπειρες και ότι δεν μπορούμε 
να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε 
σωστές και λανθασμένες. Τα τελευ-
ταία χρόνια, πάντως, η άποψη που 
τείνει να επικρατήσει, βρίσκεται 
κάπου ενδιάμεσα: υπάρχουν πολ-
λές ερμηνείες για κάθε λογοτεχνικό 
έργο, όπως άλλωστε αποδεικνύ-
ει και η ιστορία, ασφαλώς όμως τα 
ίδια τα έργα θέτουν κάποιους περι-
ορισμούς στους αναγνώστες τους.

(Βλ. Ανάγνωση, Ερμηνεία)
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Αναδίπλωση
Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσ-
διορίσουμε την έννοια της αναδί-
πλωσης. Ο ένας είναι ο στενός και 
καθιερωμένος και ο άλλος είναι ο 
ευρύτερος και ουσιαστικότερος.

Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, 
η αναδίπλωση είναι ένα σχήμα λό-
γου (ή ένας εκφραστικός τρόπος), 
σύμφωνα με το οποίο μια λέξη (ή 
και μια φράση) τίθεται στο λόγο μια 
φορά και αμέσως μετά επαναλαμ-
βάνεται. Έτσι, η ίδια λέξη ακούγεται 
στο λόγο δύο φορές, χωρίς όμως 
ανάμεσά τους να μεσολαβεί κάτι 
άλλο.

π.χ. Απρίλη, Απρίλη δροσερέ και 
Μάη με τα λουλούδια

Η αναδίπλωση αυτής της μορ-
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φής, από άποψη αισθητικής και νο-
ηματικής λειτουργίας, αποσκοπεί 
στο να προβάλει με ιδιαίτερη έντα-
ση και έμφαση την επαναλαμβανό-
μενη έννοια.

Στα ποιητικά, όμως, κείμενα, η έν-
νοια της αναδίπλωσης λειτουργεί 
και με έναν ευρύτερο, πιο ελεύθε-
ρο και πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο. 
Αυτό θα φανεί καλύτερα, αν δούμε 
τα ακόλουθα παραδείγματα

Δακρυσμένο πουλί, στην Κύπρο 
τη θαλασσοφίλητη

που έταξαν για να μου θυμίζει 
την πατρίδα, 

άραξα μοναχός μ’ αυτό το παρα-
μύθι,

αν είναι αλήθεια πως αυτό είναι 
παραμύθι,

αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι 
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δε θα ξαναπιάσουν 
τoν παλιό δόλο των θεών·
αν είναι αλήθεια πως κάποιος άλ-

λος Τεύκρος, 
ύστερα από χρόνια...

Σ’ αυτό το απόσπασμα από το 
ποίημα Ελένη του Γιώργου Σεφέρη, 
ο εκφραστικός τρόπος της αναδί-
πλωσης χρησιμοποιείται και αξιο-
ποιείται με έναν πολύ πιο ελεύθερο 
τρόπο. Συγκεκριμένα, ο ποιητής 
χρησιμοποιεί και επαναλαμβάνει 
τρεις φορές την ίδια έκφραση (=αν 
είναι αλήθεια) στην αρχή ισάριθ-
μων στίχων. Με την τριπλή αυτή 
αναδίπλωση ο ποιητής θέτει εμφα-
τικά, δηλαδή με ιδιαίτερη ένταση, 
το γεγονός ότι και στο μέλλον ο άν-
θρωπος θα ξαναζήσει την ίδια πε-
ριπέτεια ενός μάταιου πολέμου σαν 
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ένας άλλος Τεύκρος.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και 

στους εξής στίχους του Οδυσσέα 
Ελύτη:

φωτιά ωραία φωτιά μη λυπηθείς 
τα κούτσουρα

φωτιά ωραία φωτιά μη φτάσεις 
ως τη στάχτη 

φωτιά ωραία φωτιά καίγε μας, 
λέγε μας τη ζωή

Η επανάληψη-αναδίπλωση της 
ίδιας λέξης (=φωτιά) έχει ως στόχο 
να προβάλει με έμφαση την έννοια 
της επίκλησης και της παράκλησης 
που ο ποιητής απευθύνει προς τη 
«φωτιά».
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Αναδρομή
Στα αφηγηματικά κείμενα (=διήγη-
μα, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίη-
μα με αφηγηματικό χαρακτήρα), ο 
κλασικός τρόπος με τον οποίο εξι-
στορούνται τα διάφορα γεγονότα 
και περιστατικά, είναι η λεγόμενη 
ευθύγραμμη αφήγηση: τα εξιστο-
ρούμενα, δηλαδή, περιστατικά πα-
ρατάσσονται και παρουσιάζονται 
με τη σειρά που έγιναν· η αφήγη-
ση τα παρακολουθεί στη χρονική 
τους τάξη και αλληλουχία (από το 
Α προς το Β, από το Β προς το Γ 
κ.ο.κ.)

Αυτός ο αφηγηματικός τρόπος 
είναι, βέβαια, ο πιο απλοϊκός αλλά 
παράλληλα είναι κι ο πιο μονότο-
νος. Δημιουργεί τη λεγόμενη αφη-
γηματική μονοτροπία: στερεί από 
την αφήγηση την ποικιλία, τις εναλ-
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λαγές στην αφηγηματική ένταση και 
τις περισσότερες φορές μειώνει το 
αναγνωστικό ενδιαφέρον.

Γι’ αυτό στα αφηγηματικά κείμε-
να, τις περισσότερες φορές, δεν 
ακολουθείται η λεγόμενη ευθύγραμ-
μη αφήγηση. Ο αφηγητής, είτε συμ-
μετέχει ο ίδιος στη δράση είτε βρί-
σκεται έξω από αυτή, επιλέγει και 
εφαρμόζει και ποικίλες άλλες αφη-
γηματικές τεχνικές.

Μία από αυτές τις τεχνικές είναι 
η ακόλουθη: κάποια στιγμή διακό-
πτεται η κανονική ροή της αφήγη-
σης και ο αφηγητής, μετατοπιζόμε-
νος από το «τώρα» στο «τότε» της 
ιστορίας που αφηγείται, ανάγεται 
σε γεγονότα χρονικά προγενέστε-
ρα και παλαιότερα. Αυτή η χρονι-
κή μετατόπιση της αφήγησης προς 
το παρελθόν ονομάζεται αναδρομή 
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ή ανάληψη. Όπως γίνεται κατανο-
ητό, με την αναδρομή, η αφήγηση 
«εγκαταλείπει» το συγκεκριμένο 
χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκε-
ται μια ορισμένη στιγμή, και ανά-
γεται σε προγενέστερες χρονικές 
στιγμές.

Με την τεχνική της αναδρομής η 
αφήγηση παύει να είναι επίπεδη 
και ευθύγραμμη και αποκτά χρονι-
κό βάθος. Παράλληλα, φωτίζονται 
γεγονότα και καταστάσεις που η αι-
τία τους ανάγεται στο παρελθόν και 
όχι στο «τώρα» του αφηγηματικού 
μύθου.

Συμβολικά και παραστατικά, την 
αναδρομή μπορούμε να την απει-
κονίσουμε με το ακόλουθο σχήμα:
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A

B

x A´
› ›

Το σημείο Α συμβολίζει την κανο-
νική ροή της αφήγησης. Στο σημείο 
x η ροή διακόπτεται και η αφήγη-
ση, ανατρέχοντας στο παρελθόν, 
παρεμβάλλει την αναδρομή που 
συμβολίζεται με το σημείο Β. Μετά 
την ολοκλήρωση της αναδρομής, η 
αφήγηση επανέρχεται στην κανονι-
κή της ροή, που συμβολίζεται με το 
σημείο Α΄.

Φυσικά, στη διάρκεια μιας αφή-
γησης, μπορεί να συμβεί και το 
αντίθετο: ο αφηγητής δηλαδή από 
το «τώρα» της ιστορίας να αναχθεί 
στο μέλλον και να εκθέσει πράγμα-
τα που πιστεύει ή γνωρίζει ή εικάζει 
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ότι θα συμβούν μελλοντικά. Αυτή 
η αναγωγή στο μέλλον ονομάζεται 
προβολή ή πρόληψη.

Η Οδύσσεια, που είναι ένα από τα 
πρώτα αφηγηματικά κείμενα στον 
κόσμο, στηρίζεται και στην τεχνι-
κή της αναδρομής. Συγκεκριμένα, 
όταν ο Οδυσσέας θα φτάσει στο 
νησί των Φαιάκων και θα συναντη-
θεί με τον Αλκίνοο, θα του διηγη-
θεί τις θαλασσινές του περιπέτειες. 
Στην ουσία, αυτή η εξιστόρηση είναι 
μια αναδρομή. Η αφήγηση μετατο-
πίζεται από το «τώρα» της συζήτη-
σης Οδυσσέα-Αλκίνοου και ανάγεται 
στο παρελθόν. Έτσι, ο αναγνώστης 
πληροφορείται γεγονότα και περι-
στατικά που τον μετακινούν χρονικά 
και τον ανάγουν στο παρελθόν του 
ήρωα και της αφηγηματικής πράξης.

(Βλ. Χρόνος αφηγηματικός).
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Ανοικείωση
Η «ανοικείωση» είναι ένας όρος που 
εισήγαγαν οι Ρώσοι φορμαλιστές 
γύρω στο 1920, προκειμένου να εξη-
γήσουν μιαν από τις βασικές — κατά 
τη γνώμη τους — λειτουργίες της 
λογοτεχνίας. Οι Ρώσοι φορμαλιστές 
ήταν μια ολόκληρη ομάδα μελετητών 
της λογοτεχνίας, που ανέπτυξαν τις 
απόψεις τους στα χρόνια 1915-1930 
περίπου. Είναι ίσως οι πρώτοι που 
προσπάθησαν να καθιερώσουν την 
επιστημονική μελέτη της λογοτεχνί-
ας, διατυπώνοντας μια ολοκληρω-
μένη θεωρία για το αντικείμενό τους. 
Επειδή το ενδιαφέρον και η προσο-
χή τους στράφηκαν κυρίως προς τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της 
λογοτεχνίας, οι θεωρητικοί τους αντί-
παλοι τους ονόμασαν περιφρονητι-
κά «φορμαλιστές».
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Οι Ρώσοι φορμαλιστές ξεκινούν 
απ’ τη διαπίστωση ότι το βασικό 
μέσο που χρησιμοποιεί η λογοτε-
χνία, δηλαδή η γλώσσα, έχει και 
άλλες χρήσεις, μη λογοτεχνικές. 
Κάνουν, λοιπόν, μια πρώτη διάκρι-
ση ανάμεσα στην πρακτική και την 
ποιητική γλώσσα: η πρώτη είναι η 
γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην 
καθημερινή μας ζωή, ενώ η δεύτε-
ρη είναι η γλώσσα της λογοτεχνί-
ας. Όπως παρατηρούν οι φορμα-
λιστές, ο πρακτικός καθημερινός 
λόγος «αποκρύπτει» τα μορφολογι-
κά χαρακτηριστικά και τις λειτουρ-
γίες του, ώστε να μπορούμε να τον 
προσλαμβάνουμε με αμεσότητα, 
ευκολία και ταχύτητα· να μη στεκό-
μαστε, δηλαδή, στις ίδιες τις λέξεις, 
ή τις φράσεις και στον τρόπο κατα-
σκευής και λειτουργίας τους, αλλά 
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να πηγαίνουμε απευθείας στο περι-
εχόμενό τους. Άρα, έχουμε συνηθί-
σει να αντιλαμβανόμαστε μηχανικά 
και σχεδόν αυτόματα όχι μόνο τον 
ίδιο το λόγο αλλά και τα πράγματα 
για τα οποία μιλάει. Αυτή η συνή-
θεια, μέσα στην οποία εντάσσεται 
και η γλώσσα της καθημερινότητας, 
μας οδηγεί σε μιαν αυτόματη, μηχα-
νική και ανυποψίαστη σχέση με τη 
γύρω πραγματικότητα, η οποία μας 
φαίνεται απολύτως οικεία.

Από την άλλη πλευρά, η γλώσσα 
της λογοτεχνίας, έχει την ικανότη-
τα να παρεμποδίζει, να διασπά και 
τελικά να καταργεί αυτό τον αυτο-
ματισμό της αντίληψης, προσδίδο-
ντας στα πράγματα μια νέα μορφή, 
ανοίκεια, ξένη και παράξενη, και 
αναγκάζοντάς μας να τα δούμε όλα 
μέσα από μια διαφορετική οπτική 
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γωνία. Η πραγματική λογοτεχνία, 
λένε οι φορμαλιστές, δεν πρέπει να 
αντανακλά απλώς την πραγματικό-
τητα αλλά να την παρουσιάζει μέσα 
από ένα ιδιόμορφο πρίσμα, έναν 
παραμορφωτικό και ανοικειωτικό 
φακό· μόνο με αυτό τον τρόπο μπο-
ρεί να κλονίσει και να διαψεύσει τις 
αντιλήψεις που μας έχουν επιβλη-
θεί από την τετριμμένη καθημερι-
νή γλώσσα και με τη βοήθεια των 
οποίων αντιλαμβανόμαστε τον κό-
σμο.

Με λίγα λόγια, τα λογοτεχνικά κεί-
μενα έχουν τη μοναδική ικανότη-
τα να ανοικειώνουν τη συμβατική 
γλώσσα της καθημερινότητας και, 
συνεπώς, την ανθρώπινη εμπειρία, 
ανατρέποντας τους καθιερωμένους 
τρόπους με τους οποίους αντιλαμ-
βανόμαστε την πραγματικότητα. 
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Πώς όμως επιτυγχάνεται η ανοικεί-
ωση αυτή;

Σύμφωνα με τους φορμαλιστές, η 
ποιητική γλώσσα επιτυγχάνει την 
ανοικείωση, επειδή είναι πολύ πιο 
συστηματική και έχει υψηλότερο 
βαθμό οργάνωσης από την πρακτι-
κή. Συγκεκριμένα, η γλώσσα των 
λογοτεχνικών κειμένων έχει στη 
διάθεσή της μια σειρά από μηχανι-
σμούς, με τη βοήθεια των οποίων 
δυσκολεύει τον αναγνώστη και τον 
εξαναγκάζει να προβληματιστεί, 
καθιστώντας αδύνατη την αυτόμα-
τη πρόσληψη του περιεχομένου. 
Στους μηχανισμούς αυτούς, οι φορ-
μαλιστές κατέτασσαν το μέτρο, το 
ρυθμό, την ιδιόμορφη σύνταξη, τη 
μεταφορά, τη μετωνυμία, την ομοιο-
καταληξία, τις κάθε είδους αφηγημα-
τικές τεχνικές κτλ. — μ’ άλλα λόγια,  
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ένα ευρύ φάσμα μορφολογικών 
στοιχείων, προς τα οποία έστρεψαν 
τελικά την προσοχή τους.

Έχοντας διατυπώσει αυτή τη θε-
ωρία της ανοικείωσης, οι φορμα-
λιστές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα, 
όπως ήταν φυσικό, για τη μοντέρνα 
λογοτεχνία· κι αυτό, διότι είναι μια 
λογοτεχνία που δεν προσπαθεί να 
κρύψει ή να καλύψει το γεγονός ότι 
είναι μια κατασκευή αλλά, αντίθε-
τα, προβάλλει ξεκάθαρα τις τεχνικές 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς 
που χρησιμοποιεί. Αυτή η πλήρης 
αποκάλυψη ή απογύμνωση των μη-
χανισμών, σημειώνουν οι φορμα-
λιστές, μας υπενθυμίζει συνεχώς 
ότι αυτό που διαβάζουμε είναι κάτι 
υλικό και τεχνητό, μια καλλιτεχνική 
κατασκευή που είναι αυτόνομη και 
δεν έχει άμεση σχέση με την πραγ-
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ματικότητα. Η αληθινή τέχνη, λοι-
πόν, δεν πρέπει να είναι μια σκιά 
της πραγματικότητας ή μια αντανά-
κλαση του κόσμου γύρω μας αλλά 
μια ιδιόμορφη αναδιοργάνωση και 
ανασημασιοδότησή του.

(Βλ. Αποστασιοποίηση, Μοντερ-
νισμός)
 

Αντικειμενική συστοιχία
Ο όρος «αντικειμενική συστοιχία» 
είναι αρκετά παλαιός αλλά με την 
έννοια που μας ενδιαφέρει εδώ 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 
στα 1919 από το μεγάλο Βρετανό 
ποιητή Τ. S. Eliot. Σύμφωνα με τον 
Eliot, ο μόνος τρόπος για να εκφρά-
σουμε τη συγκίνηση μέσα από τη 
λογοτεχνία είναι να ανακαλύψουμε 
μια αντικειμενική συστοιχία, δηλα-
δή ένα αντικείμενο, μια κατάσταση 
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ή μια ακολουθία γεγονότων που θα 
ανακαλεί το συγκεκριμένο τύπο συ-
γκίνησης στο νου του αναγνώστη.

Τ. S. Eliot (1888-1965): αξιοποίησε 
συστηματικά την αντικειμενική συ-
στοιχία στην ποίησή του, ενώ την 
ανέλυσε και θεωρητικά.

Σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική λο-
γοτεχνία, ο ποιητής που ασχολή-
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θηκε όχι μόνο θεωρητικά αλλά και 
προσπάθησε να εφαρμόσει μ’ ένα 
δικό του προσωπικό τρόπο τη μέ-
θοδο της αντικειμενικής συστοιχίας 
είναι ο Γιώργος Σεφέρης. Συγκεκρι-
μένα, για να εκφράσει τον τύπο συ-
γκίνησης ή γενικότερα την ιδέα που 
τον ενδιαφέρει, ο Σεφέρης χρησιμο-
ποιεί συχνά στοιχεία από το μύθο 
ή την ιστορία, δημιουργώντας μιαν 
αντιστοιχία μεταξύ παρόντος και 
παρελθόντος, συνήθως αρχαιοελ-
ληνικού ή μυθικού (π.χ. στο ποίημα 
Ο βασιλιάς της Ασίνης ή στη συλ-
λογή Μυθιστόρημα). Η μέθοδός του 
αυτή θα μπορούσε να ονομαστεί 
«μυθική» ή «μυθικο-ϊστορική αντι-
κειμενική συστοιχία» και έχει δώσει 
πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα 
στην ποίηση του. Εξάλλου, ο ίδιος 
ο Σεφέρης, στην περίφημη διάλεξή  
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του «Κ. Π. Καβάφης, Θ. Σ. Έλιοτ· 
παράλληλοι» (1946), επισημαίνει  
κάτι ανάλογο και στα λεγόμενα 
ιστορικά ποιήματα του Καβάφη· θα 
πρέπει, όμως, να δεχθούμε ότι πρό-
κειται περισσότερο για σύμπτωση: 
ο Καβάφης χρησιμοποιεί ίσως την 
αντικειμενική συστοιχία όχι όμως 
συνειδητά, όπως τη χρησιμοποίησε 
αργότερα ο Σεφέρης, διότι ως τότε 
κανείς δεν είχε θίξει θεωρητικά αυτό 
το θέμα.
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Γ. Σεφέρης (1900-1971): μεταφρα-
στής και μελετητής του Τ. S. Eliot, 
αξιοποίησε στην ποίησή του την 
αντικειμενική συστοιχία με έναν κα-
θαρό προσωπικό τρόπο.
 
Ένας από τους πρώτους που 

ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό, 
της χρησιμοποίησης δηλαδή της 
αντικειμενικής συστοιχίας από το 
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Σεφέρη, είναι ο Αμερικανός μετα-
φραστής και μελετητής του σεφε-
ρικού έργου Edmund Keeley. Μά-
λιστα, ο Keeley καθιέρωσε κατά 
κάποιο τρόπο και τον όρο «μυθική 
μέθοδος», τον οποίο δανείστηκε 
από μια κριτική του Τ. S. Eliot για 
το μυθιστόρημα Οδυσσέας του Ιρ-
λανδού συγγραφέα James Joyce. 
Σύμφωνα με τον Αμερικανό κριτι-
κό, η μυθική μέθοδος αποτελεί βα-
σικό χαρακτηριστικό της ποίησης 
του Σεφέρη και μπορούμε να παρα-
κολουθήσουμε την εξέλιξή της στο 
έργο του. Ωστόσο, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ο Keeley δεν ταυ-
τίζει τους όρους «μυθική μέθοδος» 
και «αντικειμενική συστοιχία», κα-
θώς θεωρεί ότι στην πρώτη, όπως 
τουλάχιστον την όρισε ο Τ. S. Eliot, 
δεν υπάρχει τίποτε σχετικό με την 
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αντικειμενική έκφραση της εμπειρί-
ας. Σύμφωνα με τον Eliot, η μυθική 
μέθοδος λειτουργεί μέσα από νύξεις 
ή αναφορές σε διάφορες μυθικές 
αφηγήσεις, που εντασσόμενες στο 
ίδιο κειμενικό πλαίσιο, φωτίζουν 
τόσο το πλαίσιο αυτό όσο και η μια 
την άλλη, με τρόπους συχνά απρό-
σμενους (χαρακτηριστικό δείγμα 
εφαρμογής της μυθικής μεθόδου, 
και μάλιστα με εκπληκτική πυκνό-
τητα, είναι βέβαια η Έρημη Χώρα 

του ίδιου του Eliot).
Με την άποψη αυτή του Keely δια-

φωνεί ο Έλληνας μελετητής του Σε-
φέρη Νάσος Βαγενάς, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι η μυθική μέθοδος είναι 
ένα είδος αντικειμενικής συστοιχίας 
και εξηγεί τον ορισμό του Eliot με 
τρόπο εντελώς διαφορετικό. Ανεξάρ-
τητα, όμως, από αυτή τη θεωρητική 
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διαφωνία, το σημαντικό είναι ότι ο 
Σεφέρης ήξερε τη συγκεκριμένη μέ-
θοδο από τον Eliot, τον οποίο μελε-
τούσε, και χωρίς αμφιβολία προσπά-
θησε συνειδητά να την προσαρμόσει 
στην ποίησή του με τον τρόπο που ο 
ίδιος θεωρούσε πιο πρόσφορο.

Από μηχανής θεός
Ο όρος «από μηχανής θεός» προέρ-
χεται από την αρχαία ελληνική δρα-
ματική ποίηση και ειδικότερα απ’ την 
τραγωδία. Συγκεκριμένα, σε αρκετές 
περιπτώσεις, ο τραγικός ποιητής 
οδηγούσε σταδιακά την εξέλιξη του 
μύθου σ’ ένα σημείο αδιεξόδου, με 
αποτέλεσμα η εξεύρεση μιας λύσης 
να είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύ-
νατη. Τότε, προκειμένου το θεατρικό 
έργο να φτάσει σε ένα τέλος, συνέ-
βαινε το εξής: εισαγόταν στο μύθο 
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ένα θεϊκό πρόσωπο, που με την πα-
ρέμβασή του έδινε μια λύση στο αδι-
έξοδο και το έργο μπορούσε πλέον 
να ολοκληρωθεί ομαλά. Η έκφραση 
«ο από μηχανής θεός» καθιερώθη-
κε, επειδή το θεϊκό αυτό πρόσωπο 
εμφανιζόταν στη σκηνή του θεά-
τρου με τη βοήθεια μιας «μηχανής», 
δηλαδή ενός ξύλινου γερανού, ώστε 
να φαίνεται ότι έρχεται από ψηλά.
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Η εμφάνιση του από μηχανής θεού 
στην τραγωδία του Ευριπίδη Ιφι-
γένεια η εν Ταύροις (Επίδαυρος 
1958, σκηνοθεσία Κ. Μιχαηλίδη).
 
Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για 

μια περίπτωση επιφάνειας (=θεϊκής 
εμφάνισης στους θνητούς), που συ-
νέβαινε στο τέλος μιας τραγωδίας, 
διευκολύνοντας τον τραγικό ποιητή 
να δώσει μια φυσική λύση στο μύθο 
του έργου του. Ένα από τα πιο 
γνωστά παραδείγματα είναι στην 
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τραγωδία του Ευριπίδη Ιφιγένεια 
η εν Ταύροις: όταν στο τέλος ο μύ-
θος οδηγείται σε αδιέξοδο και καμία 
λύση δεν είναι άμεσα ορατή, ο τρα-
γικός ποιητής εισάγει στο έργο το 
πρόσωπο της θεάς Αθηνάς, για να 
δώσει την οριστική λύση στο μύθο.

Στην εποχή μας, βέβαια, η έκφρα-
ση «ο από μηχανής θεός» έχει πλέ-
ον περάσει στον καθημερινό λόγο· 
συνήθως, χρησιμοποιείται μετα-
φορικά και σημαίνει το πρόσωπο 
που παρουσιάζεται ξαφνικά και μας 
βγάζει από μια ιδιαίτερα δύσκολη 
και αδιέξοδη κατάσταση. Εξάλλου, 
σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνία, ο όρος 
έχει πλέον διεθνοποιηθεί και έχει 
ξεφύγει οριστικά από το στενό εν-
νοιολογικό πλαίσιο της αρχαιοελ-
ληνικής τραγωδίας· (αυτό οφείλεται 
και στο γεγονός ότι από τα αρχαία 
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ελληνικά πέρασε στα λατινικά, ως 
deus ex machina, και από εκεί σε 
όλες σχεδόν τις νεότερες ευρωπα-
ϊκές γλώσσες). Σήμερα, λοιπόν, η 
έκφραση «ο από μηχανής Θεός» 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
τέλος ενός οποιουδήποτε αφηγη-
ματικού έργου, εφόσον ένα πρόσω-
πο — όχι απαραίτητα θεϊκό — εμ-
φανίζεται ξαφνικά και δίνει λύση 
στο μύθο, που ως εκείνη τη στιγμή 
έμοιαζε να περιέρχεται σε αδιέξοδο.

Αποδέκτης της αφήγησης
Εάν δεχθούμε ότι κάθε αφήγηση, 
τόσο στην πραγματική ζωή όσο και 
στη λογοτεχνία, είναι μια προσπά-
θεια για επικοινωνία, τότε λογικά 
θα πρέπει να υπάρχει ένας πομπός 
και ένας δέκτης. Πράγματι, στην κα-
θημερινή ζωή, όταν κάποιος αφη-
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γείται ένα γεγονός ή μια ιστορία, 
λογικά απευθύνεται σε κάποιον 
άλλο, ο οποίος τον ακούει. Το ίδιο 
ισχύει και στη λογοτεχνία: σε ένα 
αφηγηματικό κείμενο, ο πομπός εί-
ναι ο αφηγητής, από τον οποίο εκ-
φέρεται η αφήγηση. Από την άλλη 
πλευρά, εκείνος που προσλαμβάνει 
την ίδια αυτή αφήγηση είναι ο λεγό-
μενος «αποδέκτης».

Ο αφηγητής και ο αποδέκτης εί-
ναι δύο από τους πλέον σημαντι-
κούς παράγοντες μιας αφήγησης 
και γι’ αυτό αποτελούν εδώ και με-
ρικές δεκαετίες ένα από τα βασι-
κά αντικείμενα τα οποία μελετά η 
αφηγηματολογία. Εκτός από πολύ 
σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις, ο 
αποδέκτης της αφήγησης δεν πρέ-
πει να ταυτίζεται με τον αναγνώ-
στη, ακριβώς όπως δεν πρέπει να 
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ταυτίζουμε τον αφηγητή με το συγ-
γραφέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, 
ενώ ο συγγραφέας και ο αναγνώ-
στης είναι πρόσωπα του πραγμα-
τικού κόσμου (ο ένας γράφει βιβλία 
και ο άλλος τα διαβάζει), ο αφηγη-
τής και ο αποδέκτης της αφήγησης 
ανήκουν στον κόσμο του κειμένου, 
που είναι καθαρά μυθοπλαστικός 
και, επομένως, τεχνητός και κατα-
σκευασμένος.

Σύμφωνα με τη διάκριση του Γάλ-
λου μελετητή Gerard Genette, οι 
αποδέκτες της αφήγησης — όπως 
και οι αφηγητές — είναι είτε εξω-
διηγητικοί είτε ενδοδιηγητικοί. Ο 
εξωδιηγητικός αποδέκτης ταυτίζε-
ται πάντα με κάποιο πρόσωπο έξω 
από την ιστορία και σπανίως με τον 
αναγνώστη· αντίθετα, ο ενδοδιηγη-
τικός αποδέκτης είναι ένας απ’ τους 
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χαρακτήρες που συμμετέχουν ενερ-
γά στην ιστορία και κάποια στιγμή 
βρίσκεται στη θέση του ακροατή ή 
συνομιλητή. Στα δύο προοίμια του 
Ομήρου, για παράδειγμα, η επίκλη-
ση του αφηγητή στη Μούσα απευ-
θύνεται σε έναν εξωδιηγητικό απο-
δέκτη. Αντίθετα, όταν ο Οδυσσέας 
αφηγείται στους Φαίακες τις περι-
πέτειές του, ο αποδέκτης είναι εν-
δοδιηγητικός.

Πώς, όμως, μπορούμε να διακρί-
νουμε με βεβαιότητα τον αποδέκτη 
μιας αφήγησης; Στο σημείο αυτό 
μας βοηθά ο Αμερικανός Gerald 
Prince, που έχει μελετήσει συστη-
ματικά όλα τα ζητήματα τα σχετι-
κά με τον αποδέκτη της αφήγησης. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Prince, 
για να μπορέσει κανείς να διακρίνει 
την παρουσία του αποδέκτη μιας 
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αφήγησης, πρέπει να εντοπίσει τα 
«σήματα» που απευθύνονται προς 
αυτόν και υπάρχουν στο κείμενο. 
Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:
α)   χρήση της προσωπικής αντω-

νυμίας στο πρώτο πληθυντικό 
πρόσωπο·

β)   ερωτήσεις ή ψευδοερωτήσεις, 
που χρησιμοποιούνται για να 
εξάψουν την περιέργεια του ανα-
γνώστη·

γ)   χρήση ρητορικών ερωτήσεων, 
προκειμένου να εξηγηθεί ένα ιδι-
όρρυθμο στοιχείο του κειμένου·

δ)   αρνητικές απαντήσεις με στόχο 
τη διόρθωση μιας ενδεχόμενης 
παρανόησης από μέρους του 
αποδέκτη·

ε)   τέλος, τμήματα του κειμένου στα 
οποία κάποιος όρος δεν αναφέ-
ρεται σε άλλο σημείο του ίδιου 
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κειμένου αλλά σε άλλο κείμενο ή 
σε κάποιον άλλο κόσμο, γνωστό 
τόσο στον αφηγητή όσο και στον 
αποδέκτη.

Ακόμη, ο Prince διατυπώνει την 
άποψη ότι οι αποδέκτες διαθέτουν 
ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά:
α)    γνωρίζουν τη γλώσσα, τον προ-

σωπικό λόγο του αφηγητή, κα-
θώς και τη γραμματική της αφή-
γησης

β)    είναι σε θέση να κατανοήσουν 
τις προϋποθέσεις ή τις συνέ-
πειες ενός γεγονότος και διαθέ-
τουν καλή μνήμη, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά τα γεγονότα της 
αφήγησης·

γ)    στερούνται κάθε στοιχείου προ-
σωπικότητας ή κοινωνικού χα-
ρακτηριστικού
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δ)    δεν μπορούν να παρακολουθή-
σουν μιαν αφήγηση παρά μόνο 
μέσα από ένα σαφώς προσδιο-
ρισμένο νόημα

ε)    δε γνωρίζουν τίποτε για τα γε-
γονότα ή τα πρόσωπα που τους 
μιλούν· δε γνωρίζουν τις συμβά-
σεις

στ)  δεν έχουν λογική ή προηγούμε-
νες εμπειρίες· χωρίς τη βοήθεια 
του αφηγητή δεν μπορούν να 
ερμηνεύσουν την αξία μιας πρά-
ξης ούτε να κατανοήσουν τις 
προεκτάσεις της

ζ)    είναι ανίκανοι να προσδιορίσουν 
την ηθική ή την υπερβολή μιας 
περιγραφής, την πειστικότητα 
ενός αντιλόγου, τη σατιρική πρό-
θεση ενός αποσπάσματος

η)   έννοιες, όπως αληθοφάνεια 
και σχέση αιτίου-αιτιατού, δεν 
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έχουν νόημα γι’ αυτούς.
Τέλος, ο Prince ταξινομεί τους 

αποδέκτες με βάση τέσσερα κρι-
τήρια: την αφηγηματική τους κα-
τάσταση, τη θέση τους σε σχέση 
με τον αφηγητή, τα πρόσωπα της 
αφήγησης και την ίδια την αφήγη-
ση. Για παράδειγμα, στην περίπτω-
ση του μυθιστορήματος, τον αποδέ-
κτη που έχει πρόσβαση σε όλα τα 
συμβάντα της αφήγησης ο Prince 
τον ονομάζει κύριο αποδέκτη· αντί-
θετα, τους αποδέκτες που έχουν 
πρόσβαση σε ένα ή σε μερικά από 
τα συμβάντα αυτά τους ονομάζει 
δευτερεύοντες αποδέκτες. Όσο 
για τις λειτουργίες που μπορεί να 
επιτελέσει ο αποδέκτης, είναι αρκε-
τές: για παράδειγμα, ενδέχεται να 
αποτελεί έναν κρίκο επικοινωνίας 
μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη 
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ή να βοήθα στον προσδιορισμό του 
πλαισίου της αφήγησης ή στο χα-
ρακτηρισμό του αφηγητή· ακόμη να 
προβάλλει ορισμένα θέματα ή να 
συντελεί στην εξέλιξη της πλοκής· 
τέλος, να συνιστά τον απολογητή 
της ηθικής του έργου.

(Βλ. Αφηγητής)

Απομνημονεύματα
Με τον όρο «απομνημονεύματα» 
χαρακτηρίζουμε συνήθως την από 
μνήμης γραπτή έκθεση ή αφήγηση 
γεγονότων, που ο συγγραφέας τα 
έζησε από πολύ κοντά, ως αυτό-
πτης μάρτυρας, ή πήρε κι ο ίδιος 
μέρος σ’ αυτά. Μ’ άλλα λόγια, τα 
απομνημονεύματα είναι ένα κείμε-
νο στο οποίο ο συγγραφέας αφη-
γείται ένα μέρος από την ιστορία 
της ζωής του. Διαφέρουν, όμως, 
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απ’ την αυτοβιογραφία γιατί στα 
απομνημονεύματα ο συγγραφέ-
ας-πρωταγωνιστής δεν αφηγείται 
ολόκληρη τη ζωή του αλλά μόνο 
το κομμάτι εκείνο που συνδέεται 
με τη συμμετοχή του σε σημαντικά 
γεγονότα της εποχής του· κι αυτό, 
επειδή έχει συνείδηση ότι στάθηκε 
μάρτυρας ή και συντελεστής σε ένα 
μεγάλο γεγονός και, συνεπώς, νιώ-
θει την ανάγκη να πει κάτι για τους 
μεταγενέστερους, ενώ ενδεχομένως 
ενδιαφέρεται και για την υστεροφη-
μία του.
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Μακρυγιάννης (1797-1864): Έμαθε 
γράμματα σε μεγάλη ηλικία, με στό-
χο να γράψει ο ίδιος τα Απομνημο-
νεύματά του, που θεωρήθηκαν πρό-
τυπο λογοτεχνικής γλώσσας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
απομνημονεύματα αναφέρονται σε 
σημαντικά πολιτικά ή στρατιωτικά 
γεγονότα και πρόσωπα. Φυσικά, 
αφού είναι γραμμένα από άνθρωπο 
που έζησε τα συγκεκριμένα γεγο-
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νότα, έχουν ένα χαρακτήρα και ένα 
ύφος καθαρά προσωπικό και υπο-
κειμενικό. Για το λόγο αυτό, παρ’ όλο 
που συγγενεύουν με την ιστορία, δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ιστορικά κεί-
μενα· έχουν, όμως, αδιαμφισβήτητη 
ιστορική αξία και πολύ συχνά χρη-
σιμοποιούνται ως ιστορική πηγή, 
αν και με πολλές επιφυλάξεις (όλες 
οι πληροφορίες που αντλούμε από 
απομνημονεύματα, πρέπει να ελεγ-
χθούν και να διασταυρωθούν από 
άλλες πηγές, πιο αντικειμενικές).

Τα απομνημονεύματα ενδιαφέ-
ρουν και το μελετητή της λογοτεχνί-
ας, όταν έχουν να παρουσιάσουν 
κάποια ιδιαίτερη λογοτεχνική και 
αισθητική αξία (π.χ. ζωντανή αφή-
γηση, ξεχωριστό ύφος και ξεχωρι-
στή χρήση της γλώσσας κτλ.). Ήδη 
από την αρχαιότητα, από τα έργα 
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του Ξενοφώντα και του Ιουλίου Καί-
σαρα, μπορούμε να βρούμε απο-
μνημονεύματα με λογοτεχνική αξία. 
Στα νεότερα χρόνια, το είδος ανθεί 
σε όλη τη δυτική λογοτεχνία. Ειδικά 
σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική λογο-
τεχνία, τα απομνημονεύματα συνδέ-
ονται κυρίως με τους αγωνιστές και 
την Επανάσταση του 1821. Πολλοί 
θέλησαν να καταθέσουν μια γραπτή 
μαρτυρία για τα σπουδαία γεγονό-
τα το οποία έζησαν και αρκετοί από 
αυτούς κατόρθωσαν να αφήσουν 
σημαντικά κείμενα. Αξίζει να ανα-
φέρουμε τις προσπάθειες των Χρ. 
Περραιβού, Εμμανουήλ Ξάνθου, 
Παναγή Σκουζέ, Παλαιών Πατρών 
Γερμανού, Φωτάκου κ.ά. Ωστόσο, 
τα κείμενα που παρουσιάζουν το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο από 
ιστορικής όσο και από λογοτεχνι-
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κής πλευράς, είναι τρία: τα Στρατι-
ωτικά Ενθυμήματα του Κασομούλη, 
τα Απομνημονεύματα του Μακρυ-
γιάννη και η Διήγησις συμβάντων 
της ελληνικής φυλής, που είναι μια 
προφορική αφήγηση του Θ. Κολο-
κοτρώνη καταγραμμένη από το λό-
γιο της εποχής Γεώργιο Τερτσέτη 
(ο ίδιος κατέγραψε και τις αφηγή-
σεις του Νικηταρά και του Δήμου 
Τσέλιου).

Όπως βλέπουμε, ο όρος «απο-
μνημονεύματα» είναι περισσότερο 
ένας ειδολογικός χαρακτηρισμός 
και όχι ο τίτλος των έργων αυτών, 
πολλά από τα οποία ονομάζονται 
από τους ίδιους τους συγγραφείς 
τους «ενθυμήματα», «υπομνήματα», 
«διηγήσεις» κτλ.

(Βλ. Αυτοβιογραφία, Ημερολόγιο, 
Λογοτεχνικά γένη/είδη)
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Αποστασιοποίηση
Ο μεγάλος Γερμανός θεατρικός 
συγγραφέας Bertolt Brecht εισήγα-
γε τον όρο «αποστασιοποίηση», σε 
μια προσπάθεια να εξηγήσει θεω-
ρητικά τον πρωτοποριακό και πει-
ραματικό χαρακτήρα των θεατρικών 
του έργων. Στη γλώσσα μας, ο όρος 
έχει αποδοθεί και ως παραξένισμα, 
ενώ φαίνεται να έχει κάποια κοινά 
σημεία με την έννοια της ανοικείω-
σης των Ρώσων φορμαλιστών, που 
προηγούνται κατά μερικά χρόνια (o 
Brecht, όμως, δε φαίνεται να είχε 
υπόψη του το έργο τους, οπότε θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκει-
ται απλώς για σύμπτωση απόψε-
ων).

Σύμφωνα με τον Brecht, τα πα-
ραδοσιακά θεατρικά έργα είναι 
πάνω απ’ όλα ρεαλιστικά: επιδιώ-
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κουν, δηλαδή, να δημιουργήσουν 
μια ψευδαίσθηση της πραγματικό-
τητας, να αναπαραγάγουν, με όσο 
το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια 
τον πραγματικό κόσμο. Δημιουρ-
γούν μια θεατρική ψευδαίσθηση, 
ένα αληθοφανές σύνολο, το οποίο 
προσπαθεί επιμελώς να αποκρύψει 
ότι είναι κατασκευασμένο. Με τον 
τρόπο αυτό, το κοινό σαγηνεύεται 
και παρασύρεται σε μια συναισθη-
ματική κυρίως συμμετοχή· γίνεται 
ο παθητικός καταναλωτής ενός τε-
λειωμένου και αμετάβλητου έργου 
τέχνης που του προσφέρεται ως 
πραγματικό, και δεν είναι σε θέση 
να σκεφθεί δημιουργικά και κριτικά 
επάνω στην παράσταση. Ο Brecht 
πιστεύει ότι η αισθητική αυτή αντα-
νακλά την ιδεολογική πεποίθηση 
ότι ο κόσμος είναι σταθερός,  

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   85 6/27/17   9:30 PM



Αποστασιοποίηση

86 / 21

αμετάβλητος και δεδομένος και ότι 
λειτουργία του θεάτρου είναι να πα-
ρέχει διασκέδαση φυγής σε όσους 
έχουν παγιδευτεί σε τούτη την πα-
ραδοχή.
 

Bertolt Brecht (1898-1956): ο Γερ-
μανός δημιουργός εφάρμοσε την 
πράξη την έννοια της αποστασιο-
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ποίησης στα θεατρικά του έργα, 
ενώ την υποστήριξε και θεωρητικά.
  
Στους αντίποδες αυτού του πα-

ραδοσιακού θεάτρου, ο Brecht το-
ποθετεί το δικό του πειραματικό 
και πρωτοποριακό θέατρο, που το 
ονομάζει «επικό». Βασικός στόχος 
αυτού του νέου τύπου θεάτρου δεν 
είναι να αντανακλά την κοινωνική 
πραγματικότητα αλλά να στοχάζεται 
πάνω σ’ αυτήν, συμπαρασύροντας 
σ’ αυτό το στοχασμό και το κοινό. 
Στο θέατρο του Brecht, το έργο πα-
ρουσιάζεται ασυνεχές, διακοπτόμε-
νο, μορφικά ανόμοιο και με πολλές 
εσωτερικές αντιφάσεις· αντιπαραθέ-
τει σκηνές με τρόπο που δεν αντα-
ποκρίνεται στις προσδοκίες του 
κοινού, ενώ δεν έχει καθορισμένο τέ-
λος. Εξάλλου, η εσωτερική ενότητα 
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του έργου κυριολεκτικά διαλύεται με 
τη χρήση διαφορετικών μορφών τέ-
χνης (π.χ. κινηματογράφος, προβο-
λή εικόνων, τραγούδι, χορογραφία), 
οι οποίες δεν επιδέχονται αρμονικό 
σμίξιμο μεταξύ τους και περισσότε-
ρο συγκρούονται με τη δράση παρά 
ενσωματώνονται σ’ αυτή. Οι ηθο-
ποιοί διδάσκονται να ερμηνεύουν 
τους ρόλους τους κρατώντας μιαν 
απόσταση και όχι να ταυτίζονται 
μ’ αυτούς, δείχνοντας έτσι με σαφή 
τρόπο ότι πρόκειται για ηθοποιούς 
που παίζουν θέατρο. Σύμφωνα με 
τον Brecht, αποτέλεσμα όλων αυ-
τών των τεχνασμάτων είναι η απο-
στασιοποίηση του κοινού από την 
παράσταση: η συναισθηματική ταύ-
τιση με το έργο παρεμποδίζεται και 
ενθαρρύνεται η κριτική θεώρηση, 
που παραμένει πρόσφορη σε διά-
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φορες αλληλοσυγκρουόμενες εκδο-
χές. Με τον τρόπο αυτό, το θέατρο 
του Brecht προσπαθεί να δείξει πώς 
οι χαρακτήρες και η δράση παρά-
γονται ιστορικά, πώς θα μπορού-
σαν να είναι και πώς μπορούν να 
γίνουν διαφορετικοί. Το κοινό γίνε-
ται ένας ειδικός συνεργάτης και όχι 
ο αποδέκτης ενός ολοκληρωμένου 
προϊόντος. Το κείμενο είναι πάντοτε 
υπό αίρεση (ο Brecht συχνά το ξα-
ναέγραφε με βάση τις αντιδράσεις 
του κοινού και ενθάρρυνε κι άλλους 
να συμμετάσχουν στο ξαναγράψιμό 
του), ενώ το ίδιο το έργο είναι ένα 
πείραμα που ανατροφοδοτείται από 
το αποτέλεσμα της παράστασης και 
ολοκληρώνεται μόνο μέσα από την 
πρόσληψή του από το κοινό. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε 
να πούμε ότι ο Brecht συμβαδίζει με 
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τη λογοτεχνία του μοντερνισμού, που 
χρησιμοποιεί συνειδητά διάφορα 
τεχνάσματα, με στόχο την κατάργη-
ση των συμβάσεων και την αφύπνι-
ση του αναγνώστη. Μ’ άλλα λόγια, ο 
Brecht είχε ανακαλύψει το σημαντικό 
ρόλο του κοινού, του «αναγνώστη», 
πολύ πριν οι μελετητές της λογοτε-
χνίας αρχίσουν να ασχολούνται συ-
στηματικά μ’ αυτό το ζήτημα. Από την 
άποψη αυτή, συγκαταλέγεται αναμ-
φίβολα ανάμεσα στους ανθρώπους 
που ενέπνευσαν τις σύγχρονες ανα-
γνωστικές θεωρίες της λογοτεχνίας.

[Μια πρώτη σημαντική θεωρητική 
διάκριση που προαναγγέλλει κατά 
κάποιο τρόπο ο Brecht, είναι αυτή 
ανάμεσα σε ανοιχτά και κλειστά 
έργα, την οποία διατύπωσε στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1960 ο διάση-
μος σήμερα Ιταλός θεωρητικός και 
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συγγραφέας Umberto Eco. Σύμφωνα 
με τον Eco, ένα κλειστό έργο δε θέ-
τει κανενός είδους περιορισμό στον 
αναγνώστη και γι’ αυτό μπορεί να 
δεχθεί μια οποιαδήποτε ερμηνεία· 
από την άλλη πλευρά, ένα ανοιχτό 
έργο λαμβάνει υπόψη του το ρόλο 
του αναγνώστη και, συνεπώς, θέ-
τει συγκεκριμένα πλαίσια μέσα στα 
οποία πρέπει να κινούνται οι διάφο-
ρες ερμηνείες. Με αυτή την έννοια, 
ένα ανοιχτό έργο έχει τη δυνατότητα 
να γεννά συνεχώς νέες και παράλ-
ληλα έγκυρες αναγνωστικές εμπει-
ρίες και ερμηνείες (συνεπώς, είναι 
πιο σημαντικό από ένα κλειστό έργο 
που δέχεται κάθε ερμηνεία ή σχόλιο, 
ακόμη και το πιο εξωφρενικό, και δε 
δείχνει την όποια αξία του).

Μια δεύτερη σημαντική θεωρητι-
κή διάκριση που προαναγγέλλουν οι 
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απόψεις του Brecht, είναι αυτή ανά-
μεσα σε αναγνώσιμα και εγγράψιμα 
κείμενα, την οποία διατύπωσε στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Γάλλος 
θεωρητικός Roland Barthes. Σύμφω-
να με τον Barthes, τα έργα της παρα-
δοσιακής λογοτεχνίας βασίζονται σε 
μια σειρά από συμβάσεις, τις οποίες 
γνωρίζουν και συμμερίζονται τόσο οι 
συγγραφείς όσο και οι αναγνώστες. 
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμό και τη σχετική στα-
θερότητα του νοήματος. Τα κείμενα 
αυτά ο Barthes τα ονομάζει «αναγνώ-
σιμα», με την έννοια ότι έχουν δημι-
ουργηθεί απλώς για να καταναλω-
θούν από έναν παθητικό αναγνώστη. 
Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι τα αναγνώ-
σιμα κείμενα αποτελούν το μεγαλύτε-
ρο μέρος της παγκόσμιας λογοτεχνί-
ας. Από την άλλη πλευρά, ο Γάλλος 
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θεωρητικός τοποθετεί τα κείμενα 
που αμφισβητούν ή και καταργούν 
τις συμβάσεις, προβληματίζοντας 
τον αναγνώστη και παρακινώντας 
τον σε μια συνεχή αναζήτηση ερμη-
νειών. Τα κείμενα αυτά ο Barthes τα 
ονομάζει «εγγράψιμα» και τα ταυτίζει 
με τη μοντερνιστική λογοτεχνία του 
αιώνα μας. Φυσικά, τα θεωρεί πολύ 
ανώτερα σε ποιότητα: στόχος κάθε 
αληθινού λογοτεχνικού έργου, λέει ο 
Barthes, είναι να πάρει τον αναγνώ-
στη από τη θέση του αποδέκτη και 
να τον φέρει κοντά στο δημιουργό· 
αυτό, ακριβώς, επιτυγχάνουν τα εγ-
γράψιμα κείμενα, προκαλώντας τον 
αναγνώστη να συμμετάσχει στη δι-
αδικασία της γραφής και αναγκάζο-
ντάς τον να γίνει δημιουργικός, σχε-
δόν όσο και ο ίδιος ο συγγραφέας 
του κειμένου.]
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(Βλ. Αναγνώστης, Ανοικείωση, 
Μοντερνισμός, Σύμβαση)

Αρχέτυπο
Στην αρχαιότητα, διατυπώνοντας 
την περίφημη «θεωρία των ιδεών», 
ο Πλάτωνας χρησιμοποιούσε τον 
όρο «αρχέτυπο» είτε ως ουσιαστικό, 
στη θέση του δικού του όρου «ιδέα», 
είτε ως επίθετο, προκειμένου να χα-
ρακτηρίσει γενικά τις «ιδέες». Κατ’ 
επέκταση, με βάση την πλατωνική 
θεωρία, αρχέτυπο είναι το αρχικό ή 
το ιδανικό πρότυπο, που ενδέχεται 
να αναπαραχθεί σε μια σειρά προ-
σώπων ή πραγμάτων.

Στον αιώνα μας, και σε σχέση με 
τη λογοτεχνία, πολύ χονδρικά, μπο-
ρούμε να πούμε ότι με τον όρο «αρ-
χέτυπο» εννοούμε κάθε τυπικό ή 
επαναλαμβανόμενο θέμα (π.χ. έρω-
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τας-θάνατος), ανθρώπινο χαρακτήρα 
(π.χ. ο επαναστάτης νέος), ενέργεια 
(π.χ. το μοιρολόγισμα του νεκρού), 
εικόνα (π.χ. ο μαυροφορεμένος Χά-
ρος), κατάσταση (π.χ. το μαράζι του 
ξενιτεμένου), αφηγηματικό σχέδιο 
ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο, το 
οποίο επανέρχεται με τέτοια συχνό-
τητα και επιμονή, ώστε κατά κάποιο 
τρόπο, να θεωρείται παγκόσμιο. Τα 
αρχέτυπα εντοπίζονται ευκολότερα 
στη λαϊκή λογοτεχνική παραγωγή· 
απαντώνται, όμως, στο σύνολο της 
λογοτεχνίας και γι’ αυτό είναι δυ-
νατόν να χρησιμεύσουν ως βάση 
σύνδεσης ενός έργου με κάποια 
άλλα, ενώ καθιστούν τους αναγνώ-
στες ικανούς να ενσωματώνουν και 
να ενοποιούν τη λογοτεχνική τους 
εμπειρία. Για παράδειγμα, ορισμένα 
αρχέτυπα έχουν χρησιμοποιηθεί από 
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συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε έχουν καταλήξει 
να θεωρούνται συμβάσεις ή έστω ένα 
από τα διακριτικά στοιχεία των ειδών 
αυτών.
 

Carl Gustav Jung (1875-1961): μα-
θητής του Sigmund Freud, εισήγα-
γε στην ψυχολογία και την ψυχανά-
λυση την έννοια του αρχέτυπου.
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 Ο όρος «αρχέτυπο» εισήχθηκε 
στις λογοτεχνικές σπουδές στις αρ-
χές της τρίτης δεκαετίας του αιώνα 
μας, προερχόμενος από δυο πηγές 
καθαρά εξω-λογοτεχνικές: τις θε-
ωρίες του Ελβετού ψυχολόγου και 
ψυχιάτρου Karl C. Jung, μαθητή του 
Sigmund Freud, και τις μελέτες του 
Σκοτσέζου εθνολόγου και ανθρω-
πολόγου Sir James Frazer. Σύμφω-
να με το Jung, ο όρος «αρχέτυπο» 
αναφέρεται σε κάποιες πρωταρχικές 
ιδέες, σκέψεις, πράξεις, εικόνες κτλ., 
οι οποίες πηγάζουν από τις πρώι-
μες εμπειρίες της ανθρωπότητας και 
για το λόγο αυτό έχουν περάσει στο 
λεγόμενο «συλλογικό ασυνείδητο» 
του ανθρώπινου γένους· επομένως, 
βρίσκονται στο ασυνείδητο του κα-
θενός, απ’ όπου συνήθως αναδύο-
νται είτε στις συλλογικές συμβολικές 
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εικόνες, δηλαδή στους μύθους, τις 
θρησκείες, τις λαϊκές παραδόσεις 
κτλ., είτε στα έργα τέχνης, τα όνει-
ρα και τις διάφορες φαντασιώσεις ή 
νευρωτικές διαταραχές. Για παρά-
δειγμα, βασικό παράγωγο του συλ-
λογικού ασυνείδητου είναι ο λεγόμε-
νος «μύθος του ήρωα», που συνιστά 
μια παρουσίαση της ενηλικίωσης 
του παιδιού στη γλώσσα του παρα-
μυθιού. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν 
αρχετυπικό μύθο, που οι λεπτομέ-
ρειές του ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με το πού, πώς και κάτω 
από ποιες συνθήκες θα αναδυθεί, 
αλλά τα βασικά του σημεία παραμέ-
νουν πάντοτε ίδια. Σύμφωνα με τον 
Jung, όλες οι αρχετυπικές καταστά-
σεις έχουν ισχυρό συναισθηματικό 
νόημα και συνιστούν εκφράσεις τυ-
πικών ανθρώπινων εμπειριών, οι 
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οποίες έχουν αποκτήσει πολύ μεγά-
λη σημασία για όλους ανεξαιρέτως 
τους ανθρώπους.

Από την άλλη πλευρά, ο Sir James 
Frazer επιχείρησε να μελετήσει τις 
πολύμορφες και πολύπλοκες δια-
συνδέσεις που αναπτύχθηκαν ανά-
μεσα στη μυθολογία, τη θρησκεία και 
την τέχνη, στη διάρκεια μιας μακράς 
διαδικασίας μετάδοσης και μεταμόρ-
φωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Frazer 
αναζήτησε αρχέτυπους μύθους και 
έθιμα στις φανταστικές ιστορίες και 
τις τελετουργίες διάφορων πολιτι-
σμών, προσφέροντας στην κριτική 
μιαν εκτεταμένη συλλογή και περι-
γραφή τους. Μ’ άλλα λόγια, ο Frazer 
συνέταξε ένα είδος γραμματικής της 
ανθρώπινης φαντασίας. Από την 
άποψη αυτή, το έργο του εξετάζει το 
συμβολικό τρόπο με τον οποίο  
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λειτουργεί το ασυνείδητο στην κοι-
νωνική του διάσταση, συμπληρώνο-
ντας με τον τρόπο αυτό τις θεωρίες 
των Freud και Jung, που αναφέρο-
νται περισσότερο στον ιδιωτικό συμ-
βολισμό των ονείρων, φαντασιώσε-
ων, νευρώσεων κτλ.

Οι απόψεις των Jung και Frazer 
έστρεψαν μια σειρά μελετητών — 
που δε συνδέονται άμεσα μεταξύ 
τους — προς μια πιο προσεκτική 
εξέταση της σχέσης αρχετύπων και 
λογοτεχνίας. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, 
γεννήθηκε μια νέα τάση στη μελέτη 
της λογοτεχνίας: πρόκειται για τη 
λεγόμενη αρχετυπική κριτική (επί-
σης, συχνά αποκαλείται «μυθική κρι-
τική», αφού ο μύθος είναι ένας απ’ 
τους βασικούς τρόπους μετάδοσης 
των αρχετύπων και πολλές φορές οι 
δυο έννοιες ταυτίζονται).
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Μπορούμε, λοιπόν, να ορίσου-
με την «αρχετυπική κριτική» ως 
μια προσέγγιση της λογοτεχνίας 
η οποία εστιάζει την προσοχή της 
σε όλα τα γενικά, συμβατικά και 
επαναλαμβανόμενα στοιχεία που 
παρατηρούνται στα λογοτεχνικά 
κείμενα και δεν μπορούν να εξηγη-
θούν ως ιστορική παράδοση ή επι-
δράσεις. Από την άποψη αυτή, η 
αρχετυπική κριτική περιγράφει, ερ-
μηνεύει και αξιολογεί το λογοτεχνι-
κό έργο μέσα από τη σχέση του με 
άλλα έργα, σε ό,τι αφορά τη συχνή 
χρήση των ίδιων καταστάσεων, χα-
ρακτήρων, εικόνων, θεμάτων ή πλο-
κής. Εξάλλου, καθώς δέχεται ότι τα 
αρχέτυπα είναι παρόντα στο σύνολο 
της λογοτεχνίας, μελετά κάθε έργο 
ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, 
αποτολμώντας παρατηρήσεις και 
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συσχετισμούς ευρύτερης ισχύος και 
φτάνοντας ως την ιδέα της παγκό-
σμιας λογοτεχνίας.

Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι 
κριτικοί που ασχολήθηκαν με τέ-
τοιου είδους μελέτες κατόρθωσαν 
να ανιχνεύσουν αρχέτυπα ακόμη 
και στην πλέον μοντερνιστική και 
πρωτοποριακή λογοτεχνία. Θα 
πρέπει, μάλιστα, να πούμε ότι η 
ιδέα της ύπαρξης αρχετύπων στη 
λογοτεχνία επηρεάζει όλες τις από-
ψεις και θεωρίες που σχετίζονται 
με την πρωτοτυπία του δημιουρ-
γού, και συνδέεται σαφώς με την 
έννοια της διακειμενικότητας. Η 
κριτική που θα μπορούσε κάποιος 
να ασκήσει στις μελέτες αυτές είναι 
ότι αγνοούν τα όρια και τις διαφο-
ρές ανάμεσα στην τέχνη από τη μια 
πλευρά και το μύθο, τη θρησκεία ή 
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τη φιλοσοφία από την άλλη, καθώς 
και ότι πολύ συχνά έχουν χαρακτή-
ρα υπερβολικά απλουστευτικό, πε-
ριορίζοντας, θα λέγαμε, την τέχνη 
σε μια σειρά από μονότονα επανα-
λαμβανόμενα μοντέλα.

(Βλ. Διακειμενικότητα, Σύμβαση)
 

Άστοχα ερωτήματα
Το δημοτικό τραγούδι Της Δέσπως 
(Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας, Α΄ Λυκείου, σσ. 105-106) αρχίζει 
με τους εξής τέσσερις πρώτους στί-
χους:

Αχός βαρύς ακούεται, πολλά 
τουφέκια πέφτουν.  1

Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα 
σε χαροκόπι;  2

Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ 
σε χαροκόπι,  3

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   103 6/27/17   9:30 PM



104 / 80

Άστοχα ερωτήματα

104 / 24

η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες 
και μ’ αγγόνια.  4

Ο πρώτος στίχος εισάγει τον 
ακροατή (σήμερα τον αναγνώστη) 
στο «κέντρο» της ποιητικής αφήγη-
σης: δηλαδή σ’ έναν κυριολεκτικά 
φοβερό «χαλασμό» που προκαλεί-
ται από τις πολλές τουφεκιές που 
πέφτουν. Αυτός ο πρώτος στίχος 
δε διευκρινίζει την αιτία για την 
οποία «πολλά τουφέκια πέφτουν». 
Έτσι, είναι φυσικό σε κάποιον από-
μακρο ακροατή-μάρτυρα να προκα-
λείται μια εύλογη απορία.

Η απορία αυτή διατυπώνεται με 
το δεύτερο στίχο, που έχει μορφή 
συγκεκριμένου (και μάλιστα διπλού) 
ερωτήματος. Το ερώτημα αυτό, που 
προκλήθηκε από την αοριστία και τη 
σκόπιμη ασάφεια του πρώτου στί-
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χου, ονομάζεται άστοχο ερώτημα.
Ο τρίτος στίχος, με τις ίδιες ακρι-

βώς λέξεις και εκφράσεις με τις 
οποίες διατυπώθηκε το ερώτημα, 
αίρει την απορία. Τελικά, ο επόμε-
νος στίχος, τέταρτος στη σειρά, δί-
νει τη λύση, δηλαδή απαντά στο 
ερώτημα-απορία. Όπως φαίνεται 
από αυτόν το σύντομο σχολιασμό, 
στα λεγόμενα άστοχα ερωτήματα, 
που είναι τόσο συχνά στα δημοτικά 
μας τραγούδια, διαπλέκονται τέσσε-
ρις συνολικά στίχοι. Ο καθένας από 
αυτούς τους στίχους λειτουργεί με 
τον ακόλουθο τρόπο:
στ. 1ος: με το περιεχόμενό του 

προκαλεί την απορία και το ερώ-
τημα που ακολουθεί

στ. 2ος: θέτει και διατυπώνει την 
απορία με τη μορφή του άστοχου 
ερωτήματος
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στ. 3ος: με τον τρίτο στίχο αίρεται, 
παύει δηλαδή να ισχύει το ερώ-
τημα-απορία, όπως διατυπώθηκε 
με τον προηγούμενο στίχο

στ. 4ος: δίνεται, τελικά, η λύση στο 
ερώτημα - απορία.
Τα άστοχα ερωτήματα είναι μια 

τεχνική και ένας τρόπος που διευ-
κολύνει την προώθηση-εξέλιξη της 
ποιητικής αφήγησης. Παράλληλα, 
επειδή το ερώτημα, καθώς διατυ-
πώνεται εμφατικά, επιζητεί άμεσα 
την απάντηση, κορυφώνεται η ποι-
ητική ένταση και ο λόγος γίνεται ιδι-
αίτερα δραστικός.

Άστοχα ερωτήματα υπάρχουν 
και στον Όμηρο. Αυτό συνηγορεί 
και μας πείθει ότι αυτή η ποιητική 
τεχνική πρέπει να έχει λαϊκή προέ-
λευση και να απηχεί τη λογική και 
τις φραστικές τεχνικές του καθημε-
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ρινού προφορικού λόγου. Πράγμα-
τι, στην καθημερινή μας συνομιλία, 
όταν διατυπώνουμε ερώτημα-απο- 
ρία, ακολουθούμε μια ανάλογη τε-
χνική. Εξάλλου, τα δημοτικά μας 
τραγούδια, ως προφορική λογοτε-
χνία, είναι φυσικό να απηχούν τε-
χνικές του καθημερινού λόγου.

Αυτοβιογραφία
Με τον όρο «αυτοβιογραφία» χαρα-
κτηρίζουμε συνήθως ένα συνεχές 
αφηγηματικό κείμενο, στο οποίο 
ένας άνθρωπος γράφει ο ίδιος την 
ιστορία της ζωής του (ή ενός μέρους 
της). Η αυτοβιογραφία πρέπει να 
διακρίνεται απ’ τα «απομνημονεύ-
ματα», όπου πάνω απ’ όλα δίνεται 
έμφαση στη συμμετοχή του συγγρα-
φικού υποκειμένου σε σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα της εποχής του· 
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(π.χ. τα απομνημονεύματα των πο-
λεμιστών του 1821, εκτός του ότι 
δεν είναι πάντα γραμμένα από τους 
ίδιους, δεν αναφέρονται τόσο στη 
ζωή των ηρώων αυτών όσο στη 
συμμετοχή τους στον Αγώνα για 
την ανεξαρτησία). Επίσης με την 
αυτοβιογραφία συγγενεύει και το 
«ημερολόγιο», με τη διαφορά ότι 
το τελευταίο είναι ένα κείμενο χω-
ρίς ιδιαίτερη συνοχή, που συνήθως 
γράφεται με μικρή ή μηδαμινή χρο-
νική απόσταση από τα συμβάντα 
που καταγράφει. Η αυτοβιογραφία, 
αντίθετα, στις περισσότερες περι-
πτώσεις γράφεται σε χρόνο αρκετά 
μεταγενέστερο από τα όσα εξιστο-
ρεί και σ’ αυτό οφείλει τουλάχιστον 
ένα μέρος της λογοτεχνικότητάς 
της.

Απόπειρες αυτοβιογραφικές 
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έχουμε ήδη από την αρχαιότητα· 
αλλά η ιστορία της σύγχρονης αυ-
τοβιογραφίας ουσιαστικά ξεκινά 
προς το τέλος του 18ου αιώνα, με 
τις περίφημες Εξομολογήσεις του 
Γάλλου διαφωτιστή Jean-Jacques 
Rousseau. Δεν είναι, άλλωστε, τυ-
χαίο ότι ο όρος «αυτοβιογραφία» 
αρχίζει να εμφανίζεται συστηματικά 
στις ευρωπαϊκές γλώσσες μετά το 
1800.

Το γεγονός, όμως, ότι ο ίδιος ο 
όρος αρχίζει να χρησιμοποιείται δε 
σημαίνει και πολλά πράγματα. Για 
μεγάλο διάστημα, σχεδόν μέχρι τα 
μέσα του 20ού αιώνα, η αυτοβιο-
γραφία θα θεωρείται ένα δευτερεύ-
ον βιογραφικό είδος, κάπου μεταξύ 
ανεκδοτολογίας και ιστοριογραφί-
ας: ικανοποιεί κυρίως τους φιλοπε-
ρίεργους και μπορεί ενδεχομένως 
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να χρησιμοποιηθεί ως πηγή πλη-
ροφοριών· πρόκειται περισσότερο 
για μια προσωπική μαρτυρία, που 
σίγουρα δεν μπορεί να είναι αντι-
κειμενική ή αξιόπιστη.

Καθώς πλησιάζουμε προς τον 
20ό αιώνα, τα πράγματα αρχίζουν 
να αλλάζουν: από τη μια πλευρά, 
έχουμε συνεχή αύξηση των αυτο-
βιογραφιών που δημοσιεύονται· 
από την άλλη πλευρά, η ανάπτυ-
ξη της κοινωνιολογίας και της ψυ-
χανάλυσης προσφέρει νέους τρό-
πους προσέγγισης του είδους. Η 
αυτοβιογραφία χρησιμεύει πλέον 
για να κατανοήσουμε πώς ένας άν-
θρωπος, συνήθως επώνυμος, βλέ-
πει τον εαυτό του και την κοινωνία 
στην οποία ζει.

Από πλευράς λογοτεχνικής, θα 
πρέπει να πούμε ότι η αυτοβιο-
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γραφία προϋποθέτει έναν ιδιαίτερο 
τρόπο ανάγνωσης, καθώς είναι το 
μοναδικό είδος όπου ο αναγνώ-
στης γνωρίζει εκ των προτέρων ότι 
συγγραφέας, αφηγητής και κεντρι-
κός ήρωας ταυτίζονται — πρόκει-
ται δηλαδή για το ίδιο πρόσωπο, 
και μάλιστα υπαρκτό! Βέβαια, πολ-
λοί αμφιβάλλουν γι’ αυτή την τρι-
πλή ταύτιση, υποστηρίζοντας ότι ο 
συγγραφέας μπορεί να είναι το ίδιο 
πρόσωπο με τον κεντρικό ήρωα 
αλλά σε διαφορετική ηλικία, ενώ ο 
αφηγητής κινείται συνεχώς ανάμε-
σα στα δυο αυτά επίπεδα. Το ζή-
τημα είναι σίγουρα πολύ πιο περί-
πλοκο απ’ όσο φαίνεται αρχικά.

Η δυσπιστία που ορισμένοι δεί-
χνουν απέναντι στην αυτοβιογραφία 
εντείνεται από τις πρόσφατες εξελί-
ξεις στο είδος αυτό. Συγκεκριμένα, 
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τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε 
μια συνεχώς εντεινόμενη τάση για 
τη δημοσίευση «αυτοβιογραφιών» 
διαφόρων προσώπων της επικαι-
ρότητας, που πολλές φορές δεν εί-
ναι πάνω από τριάντα ετών και, πά-
ντως, απέχουν πολύ από το τέλος 
της ζωής τους! Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, τα κείμενα αυτά έχουν 
γραφεί κατά παραγγελία όχι από 
τον ίδιο τον «αυτοβιογραφούμενο» 
αλλά από κάποιον επαγγελματία 
συγγραφέα και απευθύνονται σ’ ένα 
κοινό όχι απλά φιλοπερίεργο αλλά 
αδιάκριτο, το οποίο θέλει απλώς 
να εισχωρήσει στο άδυτο της ιδιω-
τικής ζωής ενός δημοσίου προσώ-
που. Μοναδικός στόχος τέτοιων εγ-
χειρημάτων είναι, βέβαια, οι υψηλές 
πωλήσεις που εξασφαλίζονται από 
το διάσημο όνομα του «αυτοβιο-
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γραφούμενου». Πρόκειται, φυσικά, 
για έναν πραγματικό εκφυλισμό του 
είδους, στο όνομα του κέρδους.

Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι, 
παρ’ όλες τις μελέτες που έχουν 
γίνει, παραμένει προβληματική η 
σχέση της αυτοβιογραφίας με τα 
υπόλοιπα είδη πεζογραφίας και ιδί-
ως με το μυθιστόρημα. Ειδικά στην 
εποχή μας, το ζήτημα παρουσιά-
ζεται ιδιαίτερα περίπλοκο, καθώς 
δημοσιεύεται πλέον ένας μεγάλος 
αριθμός μυθιστορημάτων που δεν 
είναι εύκολο να διακριθούν απ’ τις 
καθαυτό αυτοβιογραφίες, μια και 
περιέχουν έντονα αυτοβιογραφι-
κά στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, 
η αυτοβιογραφία χρησιμοποιούσε 
πάντοτε πολλές από τις τεχνικές 
και τις δομές του μυθιστορήματος. 
Σήμερα, πολλές αυτοβιογραφίες 
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παρουσιάζονται ως μυθιστορήματα, 
ενώ η συνήθεια να παρουσιάζονται 
τα μυθιστορήματα ως αυτοβιογρα-
φίες χρονολογείται από την εποχή 
του Ροβινσόνα Κρούσου και των 
Ταξιδιών του Γκιούλιβερ, όταν συγ-
γραφείς όπως ο Daniel De Foe ή ο 
Jonathan Swift αντίστοιχα, ήθελαν 
να δώσουν μιαν αίσθηση πραγματι-
κότητας στα έργα τους.

Αυτή η διαπλοκή μεταξύ αυτοβι-
ογραφίας και μυθιστορήματος, η 
οποία φέρνει για μιαν ακόμη φορά 
στην επιφάνεια το εξαιρετικά πε-
ρίπλοκο ζήτημα των σχέσεων της 
λογοτεχνίας με την πραγματικό-
τητα, παρατηρείται και στη νεοελ-
ληνική λογοτεχνία. Ειδικά τα τε-
λευταία χρόνια, τα μυθιστορήματα 
που εμπεριέχουν αυτοβιογραφικά 
στοιχεία είναι άφθονα, ενώ από τον 
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περασμένο κιόλας αιώνα, πολλά 
μυθοπλαστικά έργα παρουσιάζο-
νταν ως χειρόγραφα άλλων προ-
σώπων που αφηγούνταν την ιστο-
ρία της ζωής τους, ολόκληρης ή 
ενός μέρους (π.χ. ο Θάνος Βλέκας 
του Παύλου Καλλιγά, ο Λουκής Λά-
ρας του Δημήτριου Βικέλα, η Μετα-
νάστις και οι Έμποροι των εθνών 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη· 
και στον αιώνα μας, η Ζωή εν τάφω 

του Στράτη Μυριβήλη, ο Κίτρινος 
φάκελος του Μ. Καραγάτση κτλ.). 
Στην κατηγορία αυτή, ειδική αναφο-
ρά αξίζει να γίνει στο πιο πρόσφα-
το Συναξάρι του Ανδρέα Κορδο-
πάτη του Θανάση Βαλτινού, όπου 
υποτίθεται ότι καταγράφονται οι 
εμπειρίες της ζωής ενός από τους 
πρώτους Έλληνες μετανάστες στην 
Αμερική, στις αρχές του αιώνα, με 
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τον τρόπο που ο ίδιος τις αφηγήθη-
κε στο συγγραφέα. Το κείμενο αυτό 
είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του έντονου ενδιαφέ-
ροντος που δείχνει η εποχή μας για 
τις αυτοβιογραφίες απλών ή και πε-
ριθωριακών πολλές φορές ατόμων, 
που μπορούν να μας βοηθήσουν 
να συλλάβουμε το διαφορετικό, να 
δούμε δηλαδή κάποιες άλλες πλευ-
ρές της ζωής.

Το πρόβλημα στη χώρα μας εί-
ναι ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον 
η αυτοβιογραφία δεν έχει αποτε-
λέσει αντικείμενο ξεχωριστής με-
λέτης. Κυρίως εκλαμβάνεται ως 
ντοκουμέντο ή μαρτυρία, δηλαδή 
ως πληροφοριακό υλικό είτε για το 
ίδιο το πρόσωπο που αυτοβιογρα-
φείται είτε για την εποχή του. Αυτό 
είναι πιθανό να οφείλεται και στο 
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γεγονός ότι δεν έχουν γραφεί πολ-
λές αυτοβιογραφίες επώνυμων Ελ-
λήνων (ενώ, αντίθετα, έχουμε στη 
διάθεσή μας μιαν αρκετά πλούσια 
σειρά απομνημονευμάτων). Ξε-
χωρίζουν μόνο ορισμένες αυτοβι-
ογραφίες Ελλήνων λογοτεχνών ή 
πνευματικών ανθρώπων, όπως για 
παράδειγμα του Αδαμάντιου Κοραή 
(Εκλεκτές σελίδες), του Επτανή-
σιου Ανδρέα Λασκαράτου που την 
έγραψε στα ιταλικά στα τελευταία 
είκοσι χρόνια της ζωής του και δεν 
έπαψε να συμπληρώνει το κείμε-
νο ως την παραμονή σχεδόν του 
θανάτου του, του Γεώργιου Δροσί-
νη (Σκόρπια φύλλα της ζωής μου), 
του Γρηγόριου Ξενόπουλου (Η ζωή 
μου σαν μυθιστόρημα), του Κωστή 
Παλαμά (Τα χρόνια μου και τα χαρ-
τιά μου), του ποιητή Ναπολέοντα 
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Λαπαθιώτη (Η ζωή μου) και άλλων. 
Επίσης, αυτοβιογραφία θα μπορού-
σε να θεωρηθεί και το έργο Αναφο-
ρά στο Γκρέκο του Νίκου Καζαντζά-
κη (έχει χαρακτηριστεί «ποιητική 
αυτοβιογραφία»)· και σε πιο πρό-
σφατα χρόνια, το Φοβερό βήμα του 
Κώστα Ταχτσή, που δημοσιεύθηκε 
μετά τον ξαφνικό και βίαιο θανατά 
του.

(Βλ. Απομνημονεύματα, Βιογρα-
φία, Ημερολόγιο, Λογοτεχνικά γένη/
είδη, Μυθιστόρημα).

Αφήγημα
Ο όρος «αφήγημα» δε χρησι-

μοποιήθηκε ποτέ ευρέως, κυρίως 
επειδή η ακριβής σημασία του πα-
ραμένει ακόμη και σήμερα ασαφής 
και εξακολουθεί να αποτελεί αντι-
κείμενο διαφωνιών.
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Σύμφωνα με μια πρώτη άποψη, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τον όρο «αφήγημα» για να χαρα-
κτηρίσουμε κάθε πεζό λογοτεχνικό 
κείμενο που αφηγείται μια ιστορία. 
Φυσικά, εφόσον δεχθούμε έναν 
τέτοιο ορισμό, τότε ο όρος «αφή-
γημα» αποκτά ένα περιεχόμενο 
πολύ γενικό και κατά κάποιο τρό-
πο υπερκαλύπτει εννοιολογικά ορι-
σμένους άλλους πολύ γνωστούς 
όρους, όπως το «μυθιστόρημα», το 
«διήγημα» ή τη «νουβέλα». Μ’ άλλα 
λόγια, κάθε διήγημα, μυθιστόρη-
μα κτλ. είναι πρώτα απ’ όλα αφή-
γημα, πράγμα που φέρνει τον όρο 
αυτό να ταυτίζεται σχεδόν με τον 
όρο «πεζογραφία». Προς το παρόν, 
όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι 
αυτή η χρήση του όρου θεωρείται 
δόκιμη και αποδεκτή από όλους.
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Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι θα πρέ-
πει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο 
«αφήγημα» προκειμένου να δηλώ-
σουμε το προϊόν, δηλαδή το απο-
τέλεσμα της αφηγηματικής πράξης 
(μέχρι στιγμής, για να δηλώσουμε 
τόσο την ίδια την πράξη της αφή-
γησης όσο και το αποτέλεσμά της, 
χρησιμοποιούμε τον όρο «αφήγη-
ση». Ωστόσο, κι αυτή η χρήση του 
όρου παρουσιάζει κάποια προβλή-
ματα: για παράδειγμα, υιοθετώντας 
μια τέτοια λογική, θα πρέπει στη 
συνέχεια να δεχθούμε ως αφηγήμα-
τα ένα κόμικ, ένα κινηματογραφικό 
έργο, ένα αφηγηματικό ποίημα και 
πολλά ακόμα είδη, που χωρίς αμφι-
βολία συνιστούν προϊόντα αφηγη-
ματικής πράξης (αφηγούνται δηλα-
δή μια ιστορία). Ίσως αυτός να είναι 
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ο λόγος που ο όρος «αφήγημα» δε 
χρησιμοποιείται ευρέως ούτε με 
αυτή την έννοια.

(Βλ. Αφήγηση)

Αφηγηματικό επίπεδο
Στην προσπάθειά του για μια πλη-
ρέστερη μελέτη της αφηγηματικής 
πράξης, ο Γάλλος αφηγηματολόγος 
Gérard Genette εισάγει την έννοια 
του αφηγηματικού επιπέδου, του 
επιπέδου δηλαδή στο οποίο κινεί-
ται κάθε φορά η αφήγηση. Πιο συ-
γκεκριμένα, ο Genette διακρίνει τρία 
είδη αφηγηματικών επιπέδων:
α)   το εξωδιηγητικό επίπεδο, το 

οποίο περιλαμβάνει την αφή-
γηση γεγονότων ή πράξεων τα 
οποία είναι εξωτερικά σε σχέση 
με το κείμενο και συνήθως αναφέ-
ρονται στις συνθήκες διήγησης  
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ή δημιουργίας του (π.χ. όλοι οι 
πρόλογοι μυθιστορημάτων που 
υποτίθεται ότι αναπαράγουν ξε-
χασμένες ή χαμένες επιστολές, 
ημερολόγια, χειρόγραφα κτλ.)

β)   το διηγητικό ή ενδοδιηγητικό 
επίπεδο, το οποίο συγκροτείται 
από τα γεγονότα που ανήκουν 
στην κύρια αφήγηση

γ)   το μεταδιηγητικό ή υποδιηγητικό 
επίπεδο, που περιλαμβάνει κάθε 
δευτερεύουσα αφήγηση, η οποία 
ενσωματώνεται στην κυρία (π.χ. 
στις Χίλιες και μια νύχτες, η 
ηρωίδα της κύριας αφήγησης 
αφηγείται κάθε βράδυ μια νέα 
ιστορία, προκειμένου να σώσει 
τη ζωή της)

Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα 
γι’ αυτή την κατηγοριοποίηση των 
επιπέδων μας προσφέρει η Οδύσ-
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σεια του Ομήρου: η επίκληση του 
ποιητή στη Μούσα ανήκει στο εξω-
διηγητικό επίπεδο, οι περιπέτειες 
του Οδυσσέα από το νησί της Κα-
λυψώς ως την Ιθάκη συνιστούν το 
ενδοδιηγητικό επίπεδο, ενώ τα πα-
λαιότερα γεγονότα που ο ίδιος αφη-
γείται στους Φαίακες ανήκουν στο 
μεταδιηγητικό επίπεδο.

Ειδικά για τις μεταδιηγητικές αφη-
γήσεις, ο Genette επεξεργάστηκε 
μια τυπολογία των λειτουργιών που 
είναι δυνατόν να επιτελούν. Για πα-
ράδειγμα, σε μερικές περιπτώσεις, 
οι αφηγήσεις αυτές αναλαμβάνουν 
να επεξηγήσουν την κύρια ιστο-
ρία· ή έχουν χαρακτήρα επιβραδυ-
ντικό ή αποτρεπτικό, όπως στην 
περίπτωση του έργου Χίλιες και 
μια νύχτες, όπου η βασική ηρωίδα 
αφηγείται συνεχώς για να κερδίσει 
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χρόνο και να σώσει τη ζωή της. Άλ-
λοτε πάλι εγκαθιδρύουν μια καθαρά 
θεματική — αντιθετική ή αναλογι-
κή — σχέση με την κύρια αφήγηση. 
Μία ιδιαίτερη μορφή αναλογικής θε-
ματικής σχέσης είναι το μεταδιηγη-
τικό επίπεδο να αντικατοπτρίζει σε 
μικρογραφία το διηγητικό.

Ο Genette συμπληρώνει το σχή-
μα αυτό με ορισμένες παρατηρή-
σεις σχετικά με τη μετάβαση από 
το ένα αφηγηματικό επίπεδο στο 
άλλο, η οποία φυσικά πραγματο-
ποιείται με την πράξη της αφήγη-
σης. Αρκετές φορές, όμως, αυτή η 
αλλαγή επιπέδου δε γίνεται με τρό-
πο ομαλό, γεγονός που προκαλεί 
σύγχυση στη διάκριση των αφη-
γηματικών κόσμων και δημιουργεί 
κωμικές, παράξενες ή φανταστικές 
καταστάσεις. Αυτή την παραβίαση 
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της ομαλότητας, ο Genette την ονο-
μάζει αφηγηματική μετάληψη.

Ανάμεσα σε πολλά παραδείγμα-
τα μετάληψης, ο Genette αναφέρει 
ένα διήγημα του Αργεντινού Julio 
Cortazar, όπου ένας άνδρας δολο-
φονείται από κάποιο πρόσωπο του 
μυθιστορήματος που μόλις διάβαζε, 
καθώς και το πολύ γνωστό Tristram 
Shandy του Lawrence Sterne, όπου 
ο αφηγητής ζητά από τον αναγνώ-
στη να κλείσει την πόρτα ή να βοη-
θήσει έναν από τους χαρακτήρες να 
φτάσει στο κρεβάτι του. Η χρήση της 
αφηγηματικής μετάληψης, ιδιαίτερα 
συχνή στη σύγχρονη πεζογραφία, 
καθιστά δυσδιάκριτα και αβέβαια τα 
όρια ανάμεσα στην αφήγηση και την 
ιστορία, ανάμεσα στη μυθοπλασία 
και την πραγματικότητα.

(Βλ. Αφηγητής, Εγκιβωτισμός)
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Αφήγηση
Ο όρος «αφήγηση» καλύπτει στη 
γλώσσα μας ένα αρκετά ευρύ 
φάσμα εννοιών. Συγκεκριμένα, 
μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
τουλάχιστον έννοιες, τις οποίες συ-
ναντάμε και σε άλλες ευρωπαϊκές 
γλώσσες. Πρώτα απ’ όλα, αφήγηση 
ονομάζουμε την πράξη επικοινω-
νίας με την οποία παρουσιάζεται, 
προφορικά ή γραπτά, ένα γεγονός 
ή μια σειρά γεγονότων, πραγμα-
τικών ή μυθοπλαστικών. Με την 
έννοια αυτή, η αφήγηση είναι μια 
διαδικασία που δε συνδέεται απο-
κλειστικά με τη λογοτεχνία αλλά τη 
συναντάμε τόσο σε άλλες μορφές 
τέχνης (π.χ. στον κινηματογράφο) 
όσο και στην καθημερινή μας ζωή. 
Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει 
τη συμμετοχή διάφορων παραγό-
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ντων, με πιο σημαντικούς τον πο-
μπό (=αφηγητή), το δέκτη (=αποδέ-
κτη της αφήγησης) και το μήνυμα 
(=θέμα, περιεχόμενο).

Αυτό, ακριβώς, το τελευταίο στοι-
χείο, δηλαδή το περιεχόμενο, μπο-
ρεί επίσης να δηλωθεί με τον όρο 
«αφήγηση». Μ’ άλλα λόγια, η ίδια 
η ιστορία στην οποία αναφέρεται η 
παραπάνω αφηγηματική διαδικα-
σία, η διαδοχή των γεγονότων και 
οι ποικίλες σχέσεις που αναπτύσ-
σονται μεταξύ τους, συνιστούν κι 
αυτά μιαν «αφήγηση». Τέλος, ως 
«αφήγηση» μπορούμε να χαρακτη-
ρίσουμε και το προϊόν, το αποτέλε-
σμα της αφηγηματικής διαδικασίας, 
δηλαδή το κείμενο, εφόσον βέβαια 
μιλάμε για λογοτεχνία (για την τε-
λευταία αυτή σημασία έχει εδώ  
και λίγα χρόνια προταθεί ο όρος  
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«αφήγημα» — βλ. το σχετικό λήμ-
μα).

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν 
ευκολότερα κατανοητά αν λάβουμε 
υπόψη μας το εξής παράδειγμα από 
το χώρο της λογοτεχνίας: αφήγη-
ση είναι το γεγονός ότι ο ραψωδός 
Όμηρος απευθύνεται σ’ ένα ακροα-
τήριο ευγενών, που περιμένει από 
αυτόν να ακούσει κάποιες ιστορίες 
και την εξέλιξή τους· αυτές οι ίδιες οι 
ιστορίες — ο θυμός του Αχιλλέα, οι 
περιπέτειες του Οδυσσέα κτλ. — συ-
νιστούν επίσης αφηγήσεις· τέλος, 
αφηγήσεις είναι και τα κείμενα που 
προκύπτουν τελικά από αυτήν την 
εξιστόρηση του Ομήρου, δηλαδή η 
Ιλιάδα και η Οδύσσεια, που τις δια-
βάζουμε και τις μελετούμε μέχρι σή-
μερα.

Ξεφεύγοντας λίγο από το χώρο 
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της λογοτεχνίας και διευρύνοντας 
την οπτική μας, θα πρέπει να πού-
με ότι τις τελευταίες δεκαετίες, έχει 
διεθνώς εκφραστεί η άποψη ότι 
ο όρος «αφήγηση» δε σχετίζεται 
αποκλειστικά ούτε με τη λογοτε-
χνία ούτε και με τη γλώσσα: αφήγη-
ση μπορούμε καταρχήν να έχουμε 
στην καθημερινή ζωή αλλά και σε 
άλλες τέχνες, όπως, για παράδειγ-
μα, στον κινηματογράφο ή ακόμη 
και σ’ ένα έργο ζωγραφικής ή γλυ-
πτικής (π.χ. τα γλυπτά της ζωφό-
ρου του Παρθενώνα συνιστούν 
σύμφωνα με την άποψη αυτή μιαν 
«αφήγηση»). Γενικότερα, πολλοί 
σήμερα υποστηρίζουν ότι ο άνθρω-
πος έχει την έμφυτη ικανότητα να 
οργανώνει με τρόπο αφηγηματι-
κό τις εμπειρίες του. Από την άπο-
ψη αυτή, ο όρος «αφήγηση» είναι 
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ασφαλώς ένας από τους σημαντι-
κότερους της εποχής μας, όχι μόνο 
για τη μελέτη της λογοτεχνίας αλλά 
για όλες σχεδόν τις επιστήμες του 
ανθρώπου.

 [Τα τελευταία τριάντα περίπου 
χρόνια, στα πλαίσια των λογοτεχνι-
κών σπουδών, αναπτύχθηκε ένας 
ξεχωριστός κλάδος που ονομά-
στηκε αφηγηματολογία και έχει ως 
αντικείμενο την αφήγηση στην ευ-
ρύτερη έννοιά της, όπως την είδα-
με παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, η 
αφηγηματολογία ενδιαφέρεται για 
το ζήτημα του αφηγητή, του αφη-
γηματικού χρόνου και της πλοκής, 
των χαρακτήρων και του ρόλου 
τους, της περιγραφής κτλ. Μ’ άλλα 
λόγια, η αφηγηματολογία αναλύει 
τα αφηγηματικά κείμενα, προκειμέ-
νου να ανακαλύψει τις βασικές έν-
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νοιες και αρχές της αφήγησης.
Η αφηγηματολογία έχει τις ρίζες 

της σε κάποιες θεωρίες Άγγλων με-
λετητών ήδη από τα τέλη του προη-
γούμενου αιώνα. Στην ουσία, όμως, 
γεννιέται στη Γαλλία κατά τη δεκαε-
τία του 1960 και αργότερα αναπτύσ-
σεται ιδιαίτερα σε αρκετές χώρες, 
ανάμεσα στις οποίες και οι ΗΠΑ. 
Σήμερα, θεωρείται από τους πλέον 
αναπτυγμένους κλάδους στο χώρο 
των λογοτεχνικών σπουδών.]

(Βλ. Αποδέκτης της αφήγησης, 
Αφήγημα, Αφηγηματικό επίπεδο, 
Αφηγητής, Ελεύθερος πλάγιος λό-
γος, Ιστορία/πλοκή, Χρόνος αφηγη-
ματικός)
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Αφηγητής
Με τον όρο «αφηγητής» χαρακτηρί-
ζουμε συνήθως το πρόσωπο που 
αφηγείται, που μεταφέρει δηλαδή 
λεκτικά —γραπτά ή προφορικά— 
σε κάποιους άλλους, μιαν ιστορία. 
Μ’ άλλα λόγια, σ’ ένα αφηγηματικό 
κείμενο, ο αφηγητής είναι η «φωνή» 
που αναλαμβάνει την ευθύνη της 
αφηγηματικής πράξης. Στις μη μυ-
θοπλαστικές αφηγήσεις, η φωνή 
αυτή ταυτίζεται με το υποκείμενο 
που μιλά και κυριολεκτικά παρά-
γει και εκπέμπει τον αφηγηματικό 
λόγο· στα μυθοπλαστικά κείμενα, 
όμως, η ταύτιση αυτή δεν ισχύει: ο 
αφηγητής είναι απλά ο φορέας της 
αφήγησης, ένα γλωσσικό υποκείμε-
νο που εκφράζεται σε μια γλώσσα 
η οποία συγκροτεί το κείμενο· είναι, 
δηλαδή, μια λειτουργία του κειμέ-
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νου και όχι ένα πρόσωπο. Πράγμα-
τι, στην περίπτωση της λογοτεχνί-
ας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να συγχέει κανείς τον αφηγητή με 
το συγγραφέα του κειμένου ή του 
βιβλίου που κρατά στα χέρια του. 
Από τα ίδια τα κείμενα, άλλωστε, 
γίνεται φανερό ότι η αφήγηση δεν 
είναι η γραφή με την οποία ο συγ-
γραφέας παράγει το κείμενό του. 
Αυτός που μιλά στην αφήγηση δεν 
ταυτίζεται με εκείνον που γράφει 
στη ζωή: ο συγγραφέας είναι ένα 
ιστορικό δεδομένο, ένα υπαρκτό 
πρόσωπο που ανήκει στον πραγ-
ματικό κόσμο και εκπέμπει μια πλα-
στή ιστορία προς ένα άλλο υπαρκτό 
πρόσωπο, τον αναγνώστη· από την 
άλλη πλευρά, ο αφηγητής αποτελεί 
μέλος του μυθοπλαστικού κόσμου 
του κειμένου και απευθύνεται  
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σε ένα άλλο μέλος αυτού του κό-
σμου, το λεγόμενο αποδέκτη της 
αφήγησης. Μ’ άλλα λόγια, τα ζεύγη 
συγγραφέα / αναγνώστη και αφηγη-
τή / αποδέκτη της αφήγησης ανή-
κουν σε δύο διαφορετικές πραγμα-
τικότητες, οι οποίες ως ένα βαθμό 
συνδέονται χάρη σε μιαν ευρύτερα 
αποδεκτή σύμβαση: ο συγγραφέας 
μιλά σα να ήταν εκείνος ο αφηγητής 
και ο αναγνώστης αποδέχεται το 
μήνυμα σαν να ήταν ο αποδέκτης 
της αφήγησης. Κατά κάποιο τρό-
πο, λοιπόν, ο αφηγητής συνιστά 
την εγγραφή του συγγραφέα στο 
κείμενο· δεν είναι τίποτε περισσό-
τερο από μια περσόνα, ένα μυθο-
πλαστικό υποκείμενο, μια αυτόνο-
μη κατασκευασμένη μυθοπλαστική 
ταυτότητα που μιλά και ανήκει στον 
κόσμο του λογοτεχνικού έργου, 
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όπως και τα πρόσωπα· ενδεχομέ-
νως να επιδέχεται κάποιου είδους 
σύγκριση ή να εμφανίζει κάποια 
μορφή συγγένειας με το υπαρκτό, 
με το ιστορικό πρόσωπο που ονο-
μάζουμε συγγραφέα, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν ταυτίζεται με αυτόν.

Σε παλαιότερες εποχές, η ταύ-
τιση του αφηγητή με το ιστορικό 
πρόσωπο του συγγραφέα ήταν μία 
από τις αιτίες που οδήγησαν στην 
άνθηση της βιογραφικής κριτικής 
μεθόδου, που στην ουσία ασχολού-
νταν ελάχιστα με το ίδιο το κείμενο. 
Στον αιώνα μας, όμως, η μελέτη της 
λογοτεχνίας ξέφυγε σταδιακά από 
τέτοιου είδους λάθη και άρχισε να 
βλέπει τα πράγματα με διαφορετι-
κό πνεύμα. Σήμερα, μπορούμε να 
πούμε ότι η μελέτη του αφηγητή 
απασχόλησε κατά καιρούς — και 

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   135 6/27/17   9:31 PM



Αφηγητής

136 / 30

εξακολουθεί να απασχολεί — σχε-
δόν όλους τους θεωρητικούς της 
αφήγησης. Καθώς μάλιστα η αφη-
γηματολογία είναι ίσως ο πιο ανα-
πτυγμένος κλάδος της σύγχρονης 
θεωρίας της λογοτεχνίας, υπάρχει 
μια μεγάλη ποικιλία απόψεων, που 
άλλοτε αντικρούουν και άλλοτε συ-
μπληρώνουν η μια την άλλη, σχε-
τικά με τη θέση, το ρόλο και τα είδη 
των αφηγητών.

Βασικό αξίωμα της σύγχρονης 
αφηγηματολογίας είναι ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει αφήγηση χωρίς 
αφηγητή. Η αφήγηση είναι μια μορ-
φή λόγου· συνεπώς, εκφέρεται από 
κάποιον, ο οποίος αναγκαστικά 
αφήνει στο κείμενο κάποια ίχνη, λι-
γότερο ή περισσότερο αισθητά. Με 
βάση αυτό το σκεπτικό, μπορούμε 
να διακρίνουμε τις αφηγήσεις σε 
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διαφανείς ή ελάχιστες και σε αδι-
αφανείς. Στις πρώτες, ο αφηγητής 
προσπαθεί να περάσει απαρατή-
ρητος· παραμένει σχεδόν άφαντος 
μέσα στο κείμενο και περιορίζεται 
στη μετάδοση των γεγονότων χω-
ρίς καμία ανάμειξη από μέρους του. 
Ο αναγνώστης ξεχνά την ύπαρξή 
του, βρίσκεται, θα λέγαμε, μέσα στα 
γεγονότα, τα οποία βιώνει ως αλη-
θινά. Ο αφηγητής αυτού του τύπου 
απαντάται συχνά στο αστυνομικό ή 
και το περιπετειώδες μυθιστόρημα, 
καθώς και στα ιστορικού χαρακτή-
ρα κείμενα. Ο Αμερικανός θεωρητι-
κός Seymour Chatman τον ονομάζει 
καλυμμένο (covert)· δεν παραλεί-
πει όμως να τονίσει ότι όσο και αν 
ο αφηγητής επιθυμεί να παραμείνει 
αφανής, υπάρχουν πάντοτε ορισμέ-
να στοιχεία του κειμένου που  
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προδίδουν την παρουσία του.
Από την άλλη πλευρά, στις λεγό-

μενες αδιαφανείς αφηγήσεις, ο αφη-
γητής προσδιορίζεται και παράλληλα 
προβάλλεται ως ο παραγωγός ή και 
ο εμπνευστής της αφήγησης. Έχει 
δηλαδή, επίγνωση της αφηγηματι-
κής λειτουργίας που επιτελεί, μιλά για 
την ιδιότητά του, σχολιάζει τη δρά-
ση, τους χαρακτήρες και την ίδια την 
αφήγησή του, και φυσικά εντοπίζεται 
εύκολα από τον αναγνώστη. Πρόκει-
ται για το είδος του αφηγητή που ο 
Chatman ονομάζει φανερό (overt). 
Ανάλογα με την ένταση της παρου-
σίας του, η ρεαλιστική ψευδαίσθη-
ση και η αληθοφάνεια υπονομεύο-
νται ή και καταργούνται εντελώς. Ο 
αναγνώστης δεν μπορεί πια να ζή-
σει αθώα την ιστορία ούτε να παρα-
συρθεί από τα γεγονότα.
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Ένας άλλος Αμερικανός μελετη-
τής, ο Wayne C. Booth, υιοθετεί μια 
μεγάλη ποικιλία και διαχωρίζει τους 
αφηγητές σε:
α)   δραματοποιημένους και μη δρα-

ματοποιημένους: οι πρώτοι συμ-
μετέχουν στην αναπαράσταση 
των γεγονότων, εμφανίζονται 
δηλαδή ως πρόσωπα της ιστο-
ρίας που αφηγούνται· αντίθετα, 
οι δεύτεροι δε μετέχουν στην 
αναπαράσταση των γεγονότων 
και εμφανίζονται ως απλές φω-
νές (ακόμη, οι δραματοποιημέ-
νοι αφηγητές μπορούν να δια-
κριθούν σε παρατηρητές και σε 
δρώντες, ανάλογα με το αν συμ-
μετέχουν στην ιστορία ως απλοί 
μάρτυρες ή ως δρώντα πρόσω-
πα)

β)   αυτοσυνειδητοποιημένους και 

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   139 6/27/17   9:31 PM



Αφηγητής

140 / 31

μη συνειδητοποιημένους· οι 
πρώτοι έχουν πλήρη συνείδηση 
του γεγονότος ότι αφηγούνται 
μιαν ιστορία, ενώ οι δεύτεροι όχι

γ)   προνομιακούς και περιορισμέ-
νους, ανάλογα με το αν έχουν 
βαθιά ή επιφανειακή γνώση των 
γεγονότων που αφηγούνται 
(π.χ. αν ο αφηγητής είναι ένα μι-
κρό παιδί, είναι λογικό να έχει 
περιορισμένες δυνατότητες κα-
τανόησης σε σχέση με τα γεγο-
νότα που αφηγείται)

δ)   αξιόπιστους και αναξιόπιστους: 
ο αναγνώστης μπορεί να εμπι-
στευθεί τα λεγόμενα και τις κρί-
σεις των πρώτων, όχι όμως και 
των δεύτερων, που ενδέχεται 
κάποια στιγμή είτε να διορθώ-
σουν οι ίδιοι τον εαυτό τους είτε 
να διορθωθούν από κάποιον 
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άλλο αφηγητή.
Την πιο ουσιαστική αλλά και την 

πιο πλήρη μελέτη του αφηγητή 
την οφείλουμε στο Γάλλο αφηγη-
ματολόγο Gérard Genette, ο οποί-
ος αποφάσισε να ταξινομήσει τους 
αφηγητές με βάση δύο κριτήρια: τη 
συμμετοχή τους στην ιστορία που 
αφηγούνται και το αφηγηματικό 
επίπεδο όπου ανήκουν. Σύμφωνα 
με το πρώτο κριτήριο, υπάρχουν οι 
ομοδιηγητικοί αφηγητές, που συμ-
μετέχουν στην ιστορία την οποία 
αφηγούνται είτε ως πρωταγωνιστές 
(αυτοδιηγητικές αφηγήσεις) είτε 
ως παρατηρητές και αυτόπτες μάρ-
τυρες, και οι ετεροδιηγητικοί αφη-
γητές, οι οποίοι δεν έχουν καμία 
συμμετοχή στην ιστορία που αφη-
γούνται. Σύμφωνα με το δεύτερο 
κριτήριο, οι αφηγητές είναι  
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εξωδιηγητικοί η ενδοδιηγητικοί (βλ. 
το λήμμα «αφηγηματικό επίπεδο»).

Με βάση το συνδυασμό των δύο 
αυτών κριτηρίων, λέει ο Genette, 
προκύπτουν οι παρακάτω τέσσερις 
βασικοί τύποι αφηγητή:
α.   Ο εξωδιηγητικός-ετεροδιηγητι-

κός τύπος. Πρόκειται για έναν 
αφηγητή πρώτου βαθμού, που 
αφηγείται μιαν ιστορία στην 
οποία δε μετέχει. Παράδειγμα: ο 
Όμηρος (δηλαδή ο αφηγητής της 
Ιλιάδας και της Οδύσσειας).

β.   Ο εξωδιηγητικός-ομοδιηγητικός 
τύπος. Πρόκειται για έναν αφη-
γητή πρώτου βαθμού, ο οποίος 
διηγείται την ιστορία του. Παρά-
δειγμα αυτού του τύπου αποτε-
λούν όλες οι αυτοβιογραφικές 
αφηγήσεις.

γ.   Ο ενδοδιηγητικός-ετεροδιηγη-
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τικός τύπος. Πρόκειται για έναν 
αφηγητή δευτέρου βαθμού, ο 
οποίος δε μετέχει στην ιστορία 
που αφηγείται. Παράδειγμα: η 
Σεχραζάτ (Χίλιες και μία νύχτες), 
πρόσωπο της κύριας ιστορίας, 
απουσιάζει από τις δευτερεύου-
σες ιστορίες που αφηγείται.

δ.   Ο ενδοδιηγητικός-ομοδιηγητικός 
τύπος. Πρόκειται για έναν αφη-
γητή δευτέρου βαθμού, ο οποίος 
αφηγείται την ιστορία του. Παρά-
δειγμα: ο Οδυσσέας στις ραψω-
δίες θ έως μ.

[Ένα ζήτημα που θα πρέπει να 
εξεταστεί παράλληλα με τον αφη-
γητή, είναι αυτό της αφηγηματικής 
σκοπιάς ή προοπτικής· της οπτικής 
γωνίας, δηλαδή, από την οποία γί-
νεται η αφήγηση. Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα, που 
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οι πρώτες απόπειρες για την προ-
σέγγισή του χρονολογούνται ήδη 
από την αρχαιότητα. Συγκεκριμένα, 
στον πιο διάσημο ίσως πλατωνικό 
διάλογο, την Πολιτεία, ο Σωκράτης 
αναφέρει κάποια στιγμή δύο τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να 
παρουσιαστεί ο λόγος: ο πρώτος 
τρόπος είναι η «διήγησις», κατά την 
οποία ομιλητής είναι ο ίδιος ο ποι-
ητής και όλες οι άλλες φωνές αφο-
μοιώνονται από το δικό του γλωσ-
σικό ιδίωμα· ο δεύτερος τρόπος 
είναι η «μίμησις», όπου ο ποιητής 
προσπαθεί να δημιουργήσει την 
ψευδαίσθηση ότι δεν είναι εκείνος 
που μιλά αλλά οι ίδιοι οι ήρωες του.

Η αφηγηματολογική θεωρία του 
αιώνα μας επανέφερε στο προ-
σκήνιο την πλατωνική αυτή άπο-
ψη. Πράγματι, η διάκριση μετα-
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ξύ «λέγω» (telling») και «δείχνω» 
(«showing»), την οποία εισήγαγε 
στη θεωρία της λογοτεχνίας ο Βρε-
τανός συγγραφέας και κριτικός 
Henry James, προέρχεται σαφώς 
απ’ την αντίστοιχη αρχαιοελληνική 
θεώρηση. Πρόκειται, δηλαδή, για 
τους δύο βασικούς τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να οργανώσει το 
υλικό του ο αφηγητής. Στην πρώτη 
περίπτωση («λέγω»), ο αφηγητής 
κρατά ο ίδιος το λόγο και μας μετα-
φέρει εκείνος τόσο τα διάφορα γε-
γονότα, επεισόδια ή καταστάσεις 
της αφήγησης όσο και τα λόγια των 
χαρακτήρων. Αντίθετα, στη δεύτε-
ρη περίπτωση («δείχνω»), ο αφη-
γητής δίνει το λόγο στους ήρωές 
του· πριμοδοτεί, δηλαδή, το διάλο-
γο και στην ουσία δεν αφηγείται τα 
γεγονότα, τις καταστάσεις κτλ. αλλά 
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τα αφήνει να διαφανούν μέσα από 
τα λεγόμενα των χαρακτήρων της 
αφήγησης, τα «δείχνει». Εννοείται, 
βέβαια, ότι οι δυο αυτές αφηγηματι-
κές επιλογές δεν απαντώνται ποτέ 
αμιγείς αλλά πάντοτε συνδυάζο-
νται μεταξύ τους. Μ’ άλλα λόγια, ένα 
αφηγηματικό κείμενο δεν μπορεί να 
εμφανίζεται μόνο ως «λέγω» ούτε 
μόνο ως «δείχνω». Απλώς, ένας 
απ’ τους δυο τρόπους κυριαρχεί 
και επισκιάζει τον άλλο, ενώ οι συ-
γκεκριμένες επιλογές του αφηγητή 
(σε ποιο σημείο της αφήγησης αντι-
στοιχεί κάθε τεχνική) προδίδουν ως 
ένα βαθμό τις προθέσεις του.

Μέχρι και τη δεκαετία του 1960, 
όλοι οι θεωρητικοί της αφήγησης 
στηρίζονταν σ’ αυτή τη θεώρηση 
του Henry James, καθώς και στη 
σαφή του προτίμηση προς το «δεί-
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χνω». Έτσι, συνέδεαν τον αφηγη-
τή με την αφηγηματική σκοπιά και 
προσπαθούσαν να διαμορφώσουν 
πλήρεις τυπολογίες της οπτικής 
γωνίας. Τελικά, ο Genette απέδει-
ξε ότι όλες οι αυτές οι προσπάθειες 
ήταν άνευ νοήματος, διότι βασίζο-
νταν σε μια φοβερή σύγχυση. Κα-
ταρχήν, διακρίσεις όπως η πλα-
τωνική «μίμησις»/«διήγησις» και η 
νεότερη αγγλοσαξονική «λέγω»/ 
«δείχνω», είναι στην ουσία πλα-
σματικές: η αφήγηση δεν μπορεί 
ποτέ να είναι καθαρή μίμηση, αφού 
πρόκειται για ένα είδος λεκτικό και, 
συνεπώς, ακόμη και η απλή πα-
ράθεση των όσων λένε οι ήρωες 
προϋποθέτει την παρουσία ενός 
αφηγητή, ο οποίος μας μεταφέρει 
τα λόγια των ηρώων· ακόμη και 
το «δείχνω», λοιπόν, ισχυρίζεται 
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ο Genette, δεν είναι παρά μια μορ-
φή του «λέγω». Από εκεί και πέρα, 
πολύ σωστά ο Genette έκανε τη 
διάκριση ανάμεσα στο «ποιος βλέ-
πει» και στο «ποιος μιλά», υπονο-
ώντας ότι σ’ ένα έργο, ο αφηγητής 
δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με την 
οπτική γωνία μέσα απ’ την οποία 
φιλτράρεται η αφηγηματική πληρο-
φορία. Μ’ άλλα λόγια, ο αφηγητής 
δεν είναι πάντοτε ο εικονολήπτης 
της ιστορίας που αφηγείται.

Αυτό που τελικά προτείνει ο 
Genette, είναι η έννοια της «εστί-
ασης»: το πρόσωπο μέσα από το 
οποίο εστιάζεται η ιστορία που πα-
ρακολουθούμε, δε συμπίπτει απα-
ραίτητα με τον αφηγητή. Συγκε-
κριμένα, ο Genette διακρίνει τρεις 
βασικές περιπτώσεις:
α.   αφήγηση χωρίς εστίαση ή με 
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μηδενική εστίαση: στην περί-
πτωση αυτή, δεν υπάρχουν όρια 
ή εμπόδια στην πληροφόρη-
ση του αναγνώστη, σχετικά με 
τις σκέψεις των αφηγηματικών 
προσώπων και τα γεγονότα. Ο 
αφηγητής γνωρίζει, ή μάλλον 
λέει, περισσότερα από όσα ξέρει 
οποιοσδήποτε από τους ήρωες. 
Αν προσπαθούσαμε να σχημα-
τοποιήσουμε με όρους μαθημα-
τικούς, θα είχαμε την ανισότητα 
Αφηγητής > Πρόσωπα.

β.   αφήγηση με εσωτερική εστίαση: 
στην περίπτωση αυτή, η θέαση 
είναι περιορισμένη και συνήθως 
ανήκει σε έναν από τους χαρα-
κτήρες του έργου. Η μαθηματική 
τυποποίηση του δεύτερου αυ-
τού τρόπου θα ήταν μια εξίσωση: 
Αφηγητής = Πρόσωπα. Πιο  
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αναλυτικά, η εσωτερική εστία-
ση υποδιαιρείται σε «σταθερή», 
όπου το σύνολο της αφηγημα-
τικής πληροφορίας περνά από 
ένα μόνο ήρωα, σε «μεταβλητή», 
όπου οι ήρωες που εστιάζουν 
εναλλάσσονται, και, τέλος, σε 
«πολλαπλή», όπου παρακολου-
θούμε το ίδιο γεγονός μέσα από 
τα μάτια πολλών διαφορετικών 
ηρώων.

γ.   αφήγηση με εξωτερική εστίαση: 
ο ήρωας δρα μπροστά στα μάτια 
του αναγνώστη, χωρίς ο τελευταί-
ος να έχει πρόσβαση στις σκέψεις 
ή τα συναισθήματα του ήρωα. Ο 
αφηγητής λέει πολύ λιγότερα από 
όσα γνωρίζουν τα πρόσωπα. Συ-
νεπώς, Αφηγητής< Πρόσωπα.

Ο Genette ολοκληρώνει την τυ-
πολογία του διευκρινίζοντας ότι 
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στην ουσία η εστίαση δεν είναι 
ποτέ σταθερή σ’ ένα εκτενές αφη-
γηματικό κείμενο, με εξαίρεση ίσως 
κάποιες ακραίες περιπτώσεις νεο-
τερικών ή πρωτοποριακών έργων. 
Σε κάθε κείμενο, όμως, υπάρχει ένα 
είδος εστίασης που κυριαρχεί και 
σε συγκεκριμένα σημεία παραβιά-
ζεται. Ο Genette ονομάζει το φαινό-
μενο αυτό «εναλλαγές στην εστία-
ση» και διακρίνει δύο περιπτώσεις: 
στην πρώτη, έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες από όσες επιτρέπει ο 
κυρίαρχος τύπος εστίασης, ενώ στη 
δεύτερη έχουμε λιγότερες.]

(Βλ. Αποδέκτης της αφήγησης, 
Αφηγηματικό επίπεδο, Αφήγηση, 
Χαρακτήρας)
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Βιογραφία
Βιογραφία ονομάζουμε την αφήγηση, 
σε πεζό λόγο, της ζωής ενός επιφα-
νούς — συνήθως — ανθρώπου, ενός 
ιστορικού προσώπου, γραμμένη όχι 
από τον ίδιο αλλά από κάποιο άλλο 
πρόσωπο, το βιογράφο του. Η ιδανι-
κή βιογραφία οφείλει να είναι εμπε-
ριστατωμένη, τοποθετημένη στην 
εποχή του προσώπου που βιογρα-
φείται και, φυσικά, εστιασμένη στην 
προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τον 
τρόπο σκέψης και το έργο του. Μ’ 
άλλα λόγια, μια βιογραφία δεν πρέπει 
απλώς να στοχεύει στην αποκάλυψη 
της προσωπικής ζωής του βιογρα-

Βιογραφία
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φούμενου αλλά να επιδιώκει τη συ-
νολική και συστηματική παρουσίαση 
όλων των πτυχών της ύπαρξής του· 
και για να το πετύχει αυτό, χωρίς φυ-
σικά να προδώσει την ιστορική αλή-
θεια, πρέπει να στηριχθεί σε πραγμα-
τικά και αποδεδειγμένα γεγονότα και 
να εμβαθύνει στη μελέτη του συγκε-
κριμένου ατόμου και της εποχής του.

Η βιογραφία είναι χωρίς αμφιβολία 
το πιο σημαντικό από τα λεγόμενα 
βιογραφικά είδη, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται επίσης οι βίοι, τα συνα-
ξάρια, η μυθιστορηματική βιογραφία, 
τα απομνημονεύματα, η αυτοβιογρα-
φία, το βιογραφικό και αυτοβιογραφι-
κό σημείωμα, τα ημερολόγια κτλ. Το 
πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα 
σχετικά με όλα αυτά τα είδη, και ει-
δικότερα με τη βιογραφία, είναι κατά 
πόσον έχουμε πράγματι να κάνουμε 

Βιογραφία
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μ’ ένα λογοτεχνικό είδος ή όχι. Οι με-
λετητές διαφωνούν: άλλοι θεωρούν 
ότι η βιογραφία πρέπει να ενταχθεί 
στη λογοτεχνία και άλλοι τη χαρακτη-
ρίζουν ως ένα ιστορικό, μη λογοτεχνι-
κό είδος, που προσεγγίζει περισσό-
τερο την επιστημονική μελέτη. Τελικό 
συμπέρασμα σ’ αυτή τη θεωρητική 
διαμάχη δε θα υπάρξει εύκολα, κυρί-
ως επειδή οι διάφορες βιογραφίες δι-
αφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, που 
είναι σχεδόν αδύνατον να τις συμπε-
ριλάβουμε όλες στην ίδια κατηγορία.

Μια ματιά στο παρελθόν μπορεί 
εύκολα να επιβεβαιώσει τα παρα-
πάνω προβλήματα. Πράγματι, από 
την κλασική αρχαιότητα και το πε-
ρίφημο έργο του Πλουτάρχου (Βίοι 
παράλληλοι) ως τους μεσαιωνικούς 
«βίους αγίων» (ή μαρτύρων), τα συ-
ναξάρια και τις βιογραφίες διάφο-
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ρων ηγεμόνων της εποχής (γραμμέ-
νες κατά παραγγελία), καθώς και τις 
αναγεννησιακές βιογραφίες λογοτε-
χνών και καλλιτεχνών, η βιογραφία 
— που ακόμη δεν ονομάζεται έτσι — 
κινείται πιο κοντά στην ιστορία. Σε 
όλα αυτά τα έργα υπάρχουν, βέβαια, 
και στοιχεία φανταστικά· αλλά αυτό 
που κυρίως ενδιαφέρει τους συγγρα-
φείς, είναι να προβάλουν ένα πρό-
τυπο συμπεριφοράς, μέσα από τα 
στοιχεία της πραγματικής ζωής ενός 
σημαντικού ιστορικού προσώπου.

Μόνο από το 17ο αιώνα και μετά 
αρχίζει, λοιπόν, να χρησιμοποιείται 
συστηματικά ο όρος «βιογραφία». 
Από τότε και μέχρι σήμερα, ο αριθμός 
των βιογραφιών που γράφονται και 
εκδίδονται, αυξάνεται συνεχώς. Ανά-
λογα με την εποχή και το συγγραφέα, 
τα χαρακτηριστικά μιας βιογραφίας 
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μπορεί να διαφέρουν: το κυρίαρχο 
ζήτημα είναι άλλοτε οι λογοτεχνικές 
αρετές, άλλοτε η αντικειμενικότητα, 
η αυθεντικότητα και η ιστορική αξία 
του έργου, άλλοτε η ηθικο-διδακτική 
και ψυχαγωγική του αξία κτλ. Για πα-
ράδειγμα, το 18ο αιώνα, η βιογραφία 
προσεγγίζει αρκετά τη λογοτεχνία και 
ύψιστη αρετή του βιογράφου θεω-
ρείται η προσωπική του γνωριμία με 
το βιογραφούμενο· την ίδια στιγμή, 
όμως, οι περισσότερες βιογραφίες 
έχουν στην ουσία υμνητικό χαρακτή-
ρα, καθώς τα ήθη της εποχής υπο-
χρεώνουν το βιογράφο να είναι δια-
κριτικός και να μην αποκαλύπτει τα 
αρνητικά στοιχεία από την προσω-
πική ζωή του βιογραφούμενου. Αντί-
θετα, στη διάρκεια του 19ου αιώνα, 
που είναι ο αιώνας της ιστορίας και 
της επιστήμης, οι βιογραφίες γίνονται 
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πολύτομα έργα γεμάτα μαρτυρίες και 
ιστορικά στοιχεία, καθώς οι συγγρα-
φείς επιζητούν την αντικειμενικότη-
τα και θέλουν τα έργα τους να έχουν 
ιστορική αξία. Τέλος, στη διάρκεια του 
20ού αιώνα, η βιογραφία μετατρέπε-
ται σε ανεξάρτητη καλλιτεχνική μορ-
φή, κάπου ανάμεσα στην ιστορία και 
το μυθιστόρημα. Το ενδιαφέρον των 
βιογράφων στρέφεται τώρα όχι μόνο 
στη συλλογή στοιχείων αλλά κυρί-
ως στην καλλιτεχνική εκμετάλλευσή 
τους.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της επο-
χής μας σε σχέση με το παρελθόν, 
είναι η συνειδητοποίηση ότι, στον 
τομέα της ανθρώπινης δημιουργί-
ας, στόχοι όπως είναι η αντικειμε-
νικότητα και η αυθεντικότητα, είναι 
αδύνατον να επιτευχθούν πλήρως, 
όση καλή θέληση και αν υπάρχει, 
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όση προσπάθεια κι αν καταβληθεί. 
Ειδικά στην περίπτωση της βιογρα-
φίας, είναι φανερό ότι ακόμη και η 
επιλογή του βιογραφούμενου απ’ 
το βιογράφο συνιστά μια παρέμ-
βαση του δεύτερου· πόσο μάλλον 
όταν φτάνουμε σε ζητήματα σχετικά 
με τις αναγκαστικές επιλογές που 
πρέπει να γίνουν από την πληθώ-
ρα του βιογραφικού υλικού ή με τη 
στάση που θα κρατήσει ο βιογρά-
φος απέναντι στο βιογραφούμενο. 
Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι 
ακόμη και όταν δεν το επιδιώκει, ο 
βιογράφος — και μέσα από αυτόν 
ολόκληρη η εποχή του — είναι εκ 
των πραγμάτων «παρών» στο βιο-
γραφούμενο. Άλλωστε, σήμερα θε-
ωρούμε δεδομένο ότι κάθε βιογρα-
φικό έργο μάς αποκαλύπτει πολλά 
όχι μόνο για το βιογραφούμενο 
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αλλά και για τον ίδιο το βιογράφο.
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα γεννιέται και η λεγόμενη μυ-
θιστορηματική βιογραφία, που θα 
πρέπει να την εξετάσουμε ως ένα 
ξεχωριστό είδος. Στη μυθιστορημα-
τική βιογραφία, ο συγγραφέας ξε-
κινά από τα πραγματικά γεγονότα 
της ζωής ενός ανθρώπου· προσθέ-
τει, όμως, πολλές ανεξακρίβωτες 
πληροφορίες ή και δικές του επι-
νοήσεις, ώστε να προσδώσει στο 
έργο του πραγματική λογοτεχνική 
αξία. Θα μπορούσε κανείς να πει 
ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα 
γραμμένο με αφορμή τη ζωή ενός 
υπαρκτού προσώπου, του βιογρα-
φούμενου, γύρω από τον οποίο 
περιστρέφεται όλη η δράση· (δεν 
πρέπει, βέβαια, να συγχέεται με το 
«ιστορικό μυθιστόρημα», που είναι 

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   159 6/27/17   9:31 PM



160 / 35

Βιογραφία

κάτι εντελώς διαφορετικό).
Η μυθιστορηματική βιογραφία συ-

νεχίζει να έχει επιτυχία ως και στην 
εποχή μας, τη στιγμή που η καθαυ-
τό βιογραφία βρίσκεται μάλλον σε 
παρακμή τις τελευταίες δεκαετίες. 
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της 
παρακμής είναι οι συνεχείς δημοσι-
εύσεις βιογραφιών προσώπων της 
επικαιρότητας, με βασικό στόχο την 
ικανοποίηση της σκανδαλοθηρικής 
περιέργειας ενός ευρύτατου κοινού 
και, κατά συνέπεια, τις υψηλές πω-
λήσεις. Γενικότερα, άλλωστε, είναι 
γεγονός ότι στη θέση της βιογραφί-
ας προβάλλουν σήμερα «βιογρα-
φικά είδη» κάθε είδους, όπως οι 
εξομολογήσεις, οι υποτιθέμενες αυ-
τοβιογραφίες ή τα προσωπικά ημε-
ρολόγια διάφορων επωνύμων (που 
όμως έχουν γραφτεί κατά παραγ-
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γελία από άλλους), καθώς και μυθι-
στορήματα που υιοθετούν τις δομές 
και τις τεχνικές της βιογραφίας και 
περιλαμβάνουν άφθονα βιογραφικά 
ή αυτοβιογραφικά στοιχεία.

Το συμπέρασμα που μπορούμε να 
αντλήσουμε από όλα τα παραπάνω 
είναι ότι στη διάρκεια των αιώνων η 
βιογραφία έχει διαγράψει μια πορεία 
που σταδιακά την απομάκρυνε από 
την ιστορία και την έφερε πιο κοντά 
στη μυθοπλαστική αφήγηση και το 
μυθιστόρημα· ή, για να το πούμε δια-
φορετικά, η βιογραφία προσπάθησε 
να ξεφύγει από την επιστήμη, προ-
κειμένου να γίνει τέχνη. Πράγματι, 
καθώς πλησιάζουμε προς την εποχή 
μας, οι περισσότεροι βιογράφοι χρη-
σιμοποιούν όλο και πιο συστηματι-
κά διάφορες αφηγηματικές τεχνικές, 
όπως, για παράδειγμα, το παιχνίδι με 
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το χρόνο ή την εναλλαγή της αφηγη-
ματικής προοπτικής, με αποτέλεσμα 
να «ξεχνούν» ως ένα βαθμό τις υπο-
χρεώσεις τους απέναντι στην αλή-
θεια. Αυτή η ανάμειξη του πραγματι-
κού με το μυθοπλαστικό έχει αρκετές 
διαβαθμίσεις και μπορεί να πάρει 
ποικίλες μορφές, γεννώντας ένα εί-
δος ετερόκλητο με πολύ μεγάλες δυ-
νατότητες.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη νεοελλη-
νική λογοτεχνία, θα πρέπει να πού-
με ότι η βιογραφία ως είδος ποτέ 
δε γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη. 
Βέβαια, είναι γνωστό ότι η ιστορι-
ογραφία της ελληνικής επανάστα-
σης στηρίχθηκε αρχικά σε κείμενα 
αυτοβιογραφικά, που γρήγορα με-
τατράπηκαν σε βιογραφικά, με την 
παρέμβαση των λογίων. Τα περισ-
σότερα από αυτά τα έργα, όμως, 
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έχουν γραφεί χωρίς να έχει προη-
γηθεί η απαραίτητη προσεκτική και 
επιστημονική έρευνα, η οποία άλ-
λωστε συναντά πολλές δυσκολίες 
στη χώρα μας. Γενικά, δε διαθέτου-
με πολλές αξιόπιστες βιογραφίες 
για τους σημαντικούς Έλληνες του 
παρελθόντος, μακρινού ή κοντινού, 
ενώ ορισμένες πρόσφατες αξιόλο-
γες προσπάθειες (π.χ. ο Ρήγας Βε-
λεστινλής του Γιάννη Σπανδωνή) 
κινούνται πιο πολύ στο χώρο της 
μυθιστορηματικής βιογραφίας, ακο-
λουθώντας όπως είναι φυσικό τα 
δεδομένα της εποχής μας. Άλλω-
στε, η μυθιστορηματική βιογραφία 
είναι το είδος που κατεξοχήν προ-
σέλκυσε τους Έλληνες συγγραφείς, 
έστω και αν το αποτέλεσμα δεν 
ήταν πάντα το επιθυμητό. Ενδεικτι-
κά μόνο αξίζει να αναφέρουμε τα 
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έργα των Σπύρου Μελά (Μιαούλης, 
Ο Γέρος του Μοριά για το Θεόδω-
ρο Κολοκοτρώνη), Νίκου Καζαντζά-
κη (Ο φτωχούλης του Θεού για τον 
Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης) και Κ. 
Χρηστομάνου (Το βιβλίο της αυ-
τοκράτειρας Ελισάβετ), καθώς και 
τις «αγιογραφικές» — όπως έχουν 
χαρακτηριστεί — βιογραφίες του 
Μιχάλη Περάνθη (Ο τσέλιγκας για 
τον Κ. Κρυστάλλη, Ο κοσμοκαλό-
γερος για τον Α. Παπαδιαμάντη, Ο 
αμαρτωλός για τον Κ. Π. Καβάφη). 
Σε ό,τι αφορά τον Καβάφη, ξεχωρι-
στό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδι-
ότυπη κριτική βιογραφία του ποι-
ητή, που έγραψε ο Άγγλος Robert 
Lidell. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει 
να γίνει και στον πεζογράφο Τάσο 
Αθανασιάδη, που ανάμεσα στ’ άλλα 
έγραψε και αρκετές μυθιστορημα-
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τικές βιογραφίες (ο ίδιος προτι-
μούσε τον όρο «μυθιστορηματική 
αναπαράσταση»): για τον Καποδί-
στρια, για τον Dostoievski, για τους 
Hugo, Dostoievski, Tolstoi (Τρία 
παιδιά του αιώνα τους) και για τον 
Α. Schweitzer. Τέλος, στις μυθι-
στορηματικές βιογραφίες δείχνει 
να ειδικεύεται τα τελευταία χρόνια 
και ο δημοσιογράφος-συγγραφέας 
Φρέντυ Γερμανός, που ήδη έχει δη-
μοσιεύσει τα βιβλία Η εκτέλεση (για 
τον Ίωνα Δραγούμη), Ακριβή μου 
Σοφία (για τη Σοφία Μινέικο-Παπαν-
δρέου), Έλλη Λαμπέτη και Τερέζα 
(για επώνυμη Αθηναία του αιώνα 
μας, την οποία δεν κατονομάζει).

(Βλ. Αυτοβιογραφία, Λογοτεχνικά 
γένη/είδη, Μυθιστόρημα).
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Γ
Γλώσσα – Ομιλία
Όπως το λέει και η λέξη, γλωσσο-
λογία είναι η επιστήμη που μελετά 
τη γλώσσα· όχι όμως μια συγκεκρι-
μένη γλώσσα απ’ τις χιλιάδες που 
μιλιούνται στη γη αλλά το φαινό-
μενο της γλώσσας γενικά. Η γλωσ-
σολογία, όπως τη γνωρίζουμε σή-
μερα, γεννήθηκε ουσιαστικά στις 
αρχές του αιώνα μας, χάρη στις θε-
ωρητικές καινοτομίες που εισήγαγε 
ο Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand 
de Saussure.

Με ποιον ακριβώς τρόπο μπορεί 
κανείς να μελετήσει το φαινόμενο 
της γλώσσας γενικά, χωρίς να βα-
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σιστεί σε μια συγκεκριμένη γλώσ-
σα, που θα τον οδηγούσε ίσως σε 
λανθασμένα συμπεράσματα; Ξεκι-
νώντας απ’ αυτό τον προβληματι-
σμό, ο Saussure πρότεινε τη διά-
κριση μεταξύ γλώσσας και ομιλίας. 
Η «γλώσσα» είναι ολόκληρη η σει-
ρά κανόνων, συμβάσεων, κωδίκων, 
δομών κτλ. που επιτρέπουν γενικά 
σε οποιαδήποτε γλώσσα να λει-
τουργήσει και να μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και να γίνει κατανοητή. 
Απ’ την άλλη πλευρά, η «ομιλία» 
είναι η καθημερινή γλωσσική χρή-
ση, δηλαδή ο καθαρά προσωπικός 
και ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο 
χρησιμοποιεί τη γλώσσα κάθε άν-
θρωπος χωριστά. Μ’ άλλα λόγια, η 
«γλώσσα» μάς προσφέρει όλες τις 
γλωσσικές δυνατότητες που χρει-
αζόμαστε για την καθημερινή μας 

Γλώσσα – Ομιλία
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επικοινωνία· το πώς ακριβώς θα τις 
χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται απ’ 
τον καθένα από μας, από τη μόρ-
φωσή του, την κοινωνική του θέση, 
τις ιδιαίτερες ικανότητές του κτλ.

Ο Saussure δηλώνει ευθύς εξαρ-
χής ότι ως αντικείμενο μελέτης τον 
ενδιαφέρει μόνον η γλώσσα. Αυτό 
που θέλει να ανακαλύψει, δηλαδή, 
είναι οι μηχανισμοί που ενυπάρ-
χουν στη γλώσσα και επιτρέπουν 
σε κάθε άνθρωπο να τη χρησιμο-
ποιεί με τον τρόπο που αυτός θέλει 
ή κρίνει σκόπιμο.

Εφαρμόζοντας αυτή τη διάκριση 
στο χώρο της λογοτεχνίας, μπο-
ρούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
αν ως αντικείμενο μελέτης μάς εν-
διαφέρουν τα διάφορα λογοτεχνικά 
έργα που έχουν γραφτεί κατά και-
ρούς από συγγραφείς σε όλο τον 

Γλώσσα – Ομιλία
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κόσμο, τότε έχουμε στρέψει το εν-
διαφέρον μας στις επιμέρους εκδη-
λώσεις του γενικότερου φαινομένου 
της λογοτεχνίας, δηλαδή σ’ αυτό 
που ο Saussure ονομάζει «ομιλία»· 
θα μπορούσαμε, όμως, να ενδια-
φερθούμε όχι για μεμονωμένα έργα 
αλλά για την ανακάλυψη των γενι-
κών μηχανισμών που επιτρέπουν 
να υπάρξει και να λειτουργήσει η 
λογοτεχνία, να στρέψουμε δηλα-
δή την προσοχή μας σ’ αυτό που ο 
Saussure ονομάζει «γλώσσα».

Υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί; 
Αυτό σήμερα θεωρείται βέβαιο και 
όσοι μελετητές τούς αναζήτησαν 
δεν άργησαν να οδηγηθούν σε εν-
διαφέρουσες παρατηρήσεις και 
συμπεράσματα. Τους πιο σημαντι-
κούς από αυτούς τους μελετητές, 
ακριβώς επειδή αναζητούσαν τις 

Γλώσσα – Ομιλία
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γενικές δομές που κρύβονται πίσω 
απ’ όλα τα λογοτεχνικά έργα του 
κόσμου, τους ονομάζουμε δομιστές. 
Οι δομιστές μάς πρόσφεραν πολ-
λούς νέες γνώσεις και πολλές νέες 
μεθόδους για να μελετάμε τη λογο-
τεχνία και, κυρίως, την αφήγηση.

(Βλ. Αφήγηση)

Γραμματεία
Συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο 
«γραμματεία» για να αναφερθούμε 
στο σύνολο των γραπτών μνημεί-
ων ενός έθνους· ή, πιο συγκεκριμέ-
να, στο σύνολο των κειμένων που 
έχουν γραφεί σε μια γλώσσα, στη 
διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής 
περιόδου. Έτσι, για παράδειγμα, η 
ελληνική γραμματεία περιλαμβάνει 
όλα τα γραπτά μνημεία της ελλη-
νικής, δηλαδή όλα τα κείμενα που 

Γραμματεία
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στη διάρκεια των αιώνων έχουν 
γραφεί σε ελληνική γλώσσα. Εξάλ-
λου, για να είμαστε πιο συγκεκρι-
μένοι, συνήθως μιλάμε για αρχαία, 
μεσαιωνική ή βυζαντινή και νεοελ-
ληνική γραμματεία, διακρίνοντας 
και τις αντίστοιχες χρονικές περιό-
δους.

Βέβαια, όταν λέμε όλα τα κείμε-
να, θα πρέπει να διευκρινίσουμε 
ότι εννοούμε από τη μια πλευρά τη 
λογοτεχνία και από την άλλη όλα 
τα κείμενα με κάποια ιδιαίτερη ιδε-
ολογική ή πολιτισμική αξία (π.χ. φι-
λοσοφικά, ιστορικά, πολιτικά κτλ.). 
Αντίθετα, ο όρος «γραμματεία» δεν 
περιλαμβάνει κείμενα που στην 
εποχή τους είχαν χαρακτήρα κα-
θαρά χρηστικό (π.χ. συμφωνητικά, 
συμβόλαια, διατάγματα, αποφάσεις 
κτλ.)· διότι, όσο κι αν έχουν σήμερα 

Γραμματεία
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μια ιστορική αξία, δεν είναι κείμενα 
με χροιά ιδεολογική ή πολιτισμική.

Γραμματολογία
Με τον όρο «γραμματολογία» δη-
λώνουμε σήμερα την επιστήμη που 
ως αντικείμενό της έχει καταρχήν τη 
γραμματεία και κατά δεύτερο λόγο 
τη λογοτεχνία· εξετάζει, δηλαδή, 
γενικά όλα τα γραπτά μνημεία και 
ειδικότερα τα λογοτεχνικά κείμενα 
ενός έθνους, μιας εποχής ή περισ-
σότερων. Η μελέτη αυτή μπορεί να 
εντοπιστεί είτε σε ένα κείμενο είτε 
σε ομάδες κειμένων και να ρίξει το 
βάρος είτε στις συγκεκριμένες μορ-
φές που παίρνουν τα κείμενα αυτά 
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, 
είτε στην ιστορική τους εξέλιξη και 
πορεία· επίσης, μπορεί να εξετάσει 
ένα κείμενο καθαυτό ή σε σύγκριση 

Γραμματολογία
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με άλλα, είτε της ίδιας γραμματείας 
και εποχής είτε και διαφορετικής. 
Βασικός στόχος της γραμματολογί-
ας είναι να προσδιορίσει τους νό-
μους που καθορίζουν την παραγω-
γή, τη δομή και τη λειτουργία των 
μνημείων της γραμματείας και της 
λογοτεχνίας, καθώς και τους τρό-
πους με τους οποίους τα μνημεία 
αυτά επιδρούν στην ανθρώπινη 
κοινωνία και ιστορία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η 
γραμματολογία ανήκει στις λεγό-
μενες επιστήμες του ανθρώπου (ή 
θεωρητικές επιστήμες). Μάλιστα, 
με πολλές από αυτές διατηρεί μια 
ιδιαίτερα στενή σχέση, αφού συχνά 
χρησιμοποιεί τις μεθόδους και τα 
πορίσματά τους (π.χ. με τη φιλοσο-
φία, την κοινωνιολογία, την ιστο-
ρία, την ιστορία της τέχνης, τη  

Γραμματολογία
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γλωσσολογία κτλ.). Εξάλλου, όπως 
κάθε επιστήμη, έτσι και η γραμμα-
τολογία έχει πολλούς επιμέρους 
κλάδους, όπως για παράδειγμα τη 
θεωρία ή την ιστορία της λογοτεχνί-
ας, την κριτική, τη φιλολογία, τη συ-
γκριτική γραμματολογία κτλ. Εννο-
είται, βέβαια, ότι τα όρια μεταξύ των 
κλάδων αυτών είναι σχετικά ρευστά 
και ότι η ανάπτυξή τους διαφέρει 
από εποχή σε εποχή.

[Η ορολογία η σχετική με αυτό 
που ονομάζουμε μελέτη της λογο-
τεχνίας-γραμματείας, λογοτεχνικές 
σπουδές ή επιστήμη της λογοτε-
χνίας, παρουσιάζει προβλήματα σε 
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσ-
σες. Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα μας, 
ο όρος «γραμματολογία» χρησιμο-
ποιείται ήδη από τα μέσα του 19ου 
αιώνα, χωρίς όμως να έχει καθιερω-

Γραμματολογία
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θεί με μια σταθερή έννοια: άλλοι τον 
ταυτίζουν με την κλασική γραμμα-
τεία της αρχαιότητας, άλλοι τον χρη-
σιμοποιούν για να δηλώσουν τον 
επιστημονικό κλάδο που μελετά τη 
λογοτεχνία- γραμματεία, άλλοι για 
να δηλώσουν τον ειδικότερο κλάδο 
της ιστορίας της λογοτεχνίας. Τέλος, 
πολύ συχνή υπήρξε και η παράλ-
ληλη χρήση του όρου «φιλολογία». 
Αυτή η σύγχυση εξακολουθεί γενικά 
να υπάρχει, αν και τα τελευταία χρό-
νια γίνεται προσπάθεια να καθιερω-
θεί οριστικά ο όρος «γραμματολο-
γία» με την έννοια που του δώσαμε 
παραπάνω.]

Γραμματολογία

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   175 6/27/17   9:31 PM



Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά 
βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, 
του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των 
ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν 
στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί 
να διατίθενται προς πώληση, όταν 
φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του 
εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔIΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο 
που διατίθεται προς πώληση και δεν 
φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται 
κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 
(ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιου-
δήποτε τμήματος αυτού του βιβλί-
ου, που καλύπτεται από δικαιώματα  
(copyright), ή η χρήση του σε οποια-
δήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων / IΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Ο Κολοφώνας στα 28άρια γίνεται στις 26΄΄

prosarmogi.indd   5 9/11/2016   4:07:30 µµ

l_a_lexiko_a_1-39_28b_v1.indd   176 6/27/17   9:31 PM


